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Vážení spoluobčané,
prázdniny nám klepou na dveře a myslím, že se už všichni těšíme 
na příjemně strávené letní dny, na plánované dovolené nebo na rela-
xační pobyt ve své zahradě. 
Pokud si budete chtít pohrát s dětmi na dětském hřišti, tak i tam se 
opravovalo, natíralo a stavělo. Je rozšířené o novou skluzavku, hou-
pačku, o nové nátěry a opravy stávajících herních prvků. Věřím, že se 
ještě do konce června podaří dokončit stavbu plánované lanovky. Pro 
lepší zastínění se zasadily na dětském hřišti jehličnaté stromy, břízy 
na dopravním hřišti a mezi vysázené okrasné stromy se umístí cvičí-
cí prvky pro dospělé.
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Ve sportovním areálu je pořád co 
opravovat. Po slavnostním ote-
vření šaten pro minižáky a nové 
učebny jsme v poslední době ře-
šili s našimi spolky nečekanou 
investici, a to nákup nového vod-
ního čerpadla. Finance se vloži-
ly i do tenisového areálu, pravi-
delně se řeší běžná údržba, sečení 
trávy, štěpkování a další úprava 
zelených ploch.
Velmi mě mrzí, že úspěšný pro-
jekt na nákup velké travní sekač-
ky byl ministerstvem školství po-
zastaven vzhledem k problémům, 
které na ministerstvu vznikly. Bu-
deme muset tuto situaci řešit, za-
tím však není rozhodnuto.
Určitě jste si už všichni všim-
li dokončené budovy mateřské 
školy. Po dvou měsících se sun-
dalo lešení a nejeden kolemjdou-
cí byl překvapen, jak nám mateř-
ská škola vyrostla s novými okny 
a barevnou fasádou do krásy. Sta-
vební práce však budou pokra-
čovat venkovními úpravami pro-
stor a stavbou altánu pro naše 
nejmenší na zahradě školy. V září 
bude vše dokončeno a děti s rodi-
či budou překvapeni, jakými vel-
kými proměnami mateřská škola 
prošla téměř po padesáti  letech.

Od 1. července přivítáme v zá-
kladní a mateřské škole novou 
paní ředitelku, Mgr. Rončkovou. 
Věříme, že se jí bude u nás lí-
bit a spolupráce se bude ubírat 
tím správným směrem. V příš-
tím roce se budeme snažit do roz-
počtu zahrnout i opravu základní 
školy.
Největší investiční akcí, která se 
začala letos realizovat, je celko-
vá rekonstrukce ulice Kmocho-
vy včetně výměny vodovodní-
ho řádu. Věřím všem dotčeným 
spoluobčanům, že budou trpěliví 
a společně se tak dočkáme v Hoš-

ticích další opravené komunikace 
včetně řešení chodníků.
Čtvrtou velkou investiční akcí 
by mělo být umístění semaforů 
na ulici Opavská za podmínky, 
že nám bude přidělena dotace 
ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury ve výši 2, 5 mil. Kč 
a neúnosná dopravní situace 
na této komunikaci bude řeše-
na Také v Pustých Jakarticích se 
dbá na bezpečnost našich občanů. 
Dokončil se bezbariérový chod-
ník s přechodem na druhou stra-
nu.
Ve spolupráci s Technickými 
službami Opava jsme opravili 
chodníky na ulici Cihelní, Luční, 
částečně Sportovní, letos bude-
me pokračovat v opravách chod-
níků na ulicích Školní, V Zátiší 
i Sportovní. Celková rekonstruk-
ce chodníku včetně obrub čeká 
také ulici Novou, která se podle 
počasí začne rekonstruovat zjara 
příštího roku.
V letošním roce oslavíme 20. vý-
ročí od rozsáhlých záplav Ma-
lých Hoštic a jakoby i počasí nám 
chtělo koncem dubna tyto dny 
připomenout. Naše hasiče čekal 
28. 4. velmi deštivý den, o nic 
lépe nevypadala noc. Všichni, 

kteří tyto záplavy zažili ve svých 
domech, měli určitě do rána 
s kontrolou deště co dělat. Při-
ložené fotky jsou opět důkazem 
toho, že „větru ani dešti neporu-
číme“ a řeka Opava je nevyzpy-
tatelná. Děkuji touto cestou všem 
obětavým, dobrovolným hasi-
čům, kteří se postarali o přečer-
pávání vody za hráz a monitoro-
vali hladinu vody celou noc.
Jsme si vědomi toho, že obča-
ny z ulice Opavské a Sportovní 
až za trať trápí současný problém 
nákladních aut, které převáže-
jí vícekrát denně ornici o hmot-
nosti až 30 t. Prašnost a hluk, kte-
rý musí naši spoluobčané snášet, 
omezuje jejich pobyt na zahra-
dě, ale i klidný chod domácností. 
Trasa převozu přes Malé Hošti-
ce byla dohodnuta bez naší účas-
tí. Jsem ráda, že ke konci června 
tato etapa svozu ornice v rámci 
projektu kruhového objezdu bude 
ukončena. Poté bude následovat 
případná oprava dotčených vo-
zovek. Hlína na polích zůstane 
a na podzim po sklizni bude Ka-
teřinskou zemědělskou a.s. rozhr-
nuta po polích a nebude se už jinde 
převážet. I když nejsme schopni 
tuto situaci ovlivnit, tak přesto 

děkuji všem spoluobčanům za tr-
pělivost a pochopení. 
Je mi velkým potěšením, že se 
mohu s Vámi také podělit o vel-
kou radost, kdy  poprvé v historii 
naši fotbalisté postoupili z okres-
ního přeboru do krajské soutěže 
MSK, konkrétně do I.B třídy.
Patří jim velké poděkování za 
skvělou reprezentaci naší obce 
a přejme jim hodně úspěchů 
v příští sezóně! 
BLAHOPŘEJEME! 
A ještě jedna milá záležitoat se 
udála při slavnostní nedělní mši 
v naší farnosti, a to první sva-



4

30. 6. 2017

5

Poděkování starostky

Vážím si pomoci lidi, kteří po-
máhají obci soustavně nebo jen 
občas a kteří umí přiložit nezišt-
ně ruku k dílu. Ale jsou i takoví 
lidé, kteří nepomáhají nikomu. 
Naštěstí je jich málo. A těm, kteří 
pomáhají a nelitují svého volné-
ho času, chci upřímně poděkovat.
Poděkování našim složkám a ob-
čanům:
$ zahrádkářům za kvalit-
ní a odborný ořez švestkové ale-
je na ulici Sportovní a za přípra-
vu občerstvení při Vítání jara 
u skanzenu,
$ dobrovolným hasičům 
za obětavost při dubnových zá-
plavách Malých Hoštic, dále 
za organizaci soutěží v hasičském 
sportu a reprezentaci při opav-
ských primátorkách,
$ našim fotbalistům za mi-
mořádný úspěch při postupu 
do I.B třídy a za příkladnou re-
prezentaci Malých Hoštic,
$ p. Jindřišce Fussové 
a jejímu kolektivu Kelišekza 
úspěšný a výborně zorganizova-
ný „Slet čarodějnic“,
$ p. Bronislavě Klingero-
vé a Alžbětě Wehowské za zajiš-
tění první pomoci pořádání okres-
ního kola dopravní soutěže žáků 
opavských škol,
$ p. Tomáši Schaffartzi-
kovi, p. Aleši Wehowskému, 
p. Radku Fialovi, p. Petru Smě-
jovi a dalším organizátorům 
a společníkům při organiza-
ci a realizaci Strassenfestu na ul. 
Dvořákova, který se opět povedl,
$ panu Karlu Kopperber-
govi a všem dalším spoluobča-
nům, kteří zorganizovali v Pus-
tých Jakarticích oslavy ke Dne 
matek a Dětský den,

té přijímání a svátost smíření, 
ke kterému přistoupily čtyři děti 
z Malých Hoštic: Laura Vegelo-
vá, Adéla Exnerová, Petra Slížo-
vá a Tomáš Wittek po absolvova-
ném vyučování náboženství. Tak 
přejme těmto dětem, aby si i na-
dále prohlubovaly vztah k daným 
svátostem.
Milí spoluobčané,
další číslo Malohoštického zpra-
vodaje vyjde až na konci září, 
proto bych Vás chtěla už nyní po-
zvat na náš tradiční odpust, kte-
rý se uskuteční ve dnech 31. 8. 
– 3. 9. Program bude stejně bo-
hatý jako ten minulý. I v letoš-
ním roce se zorganizoval o prázd-
ninách dětský tábor, dále prázd-
ninová slavnost pro děti a 15. 7. 
uliční slavnost na Luční v rám-
ci 20. výročí od ničivých záplav 
a další. O všech dalších akcích 
budete včas informováni. 
Na závěr bych Vám chtěla popřát 
příjemně strávenou dovolenou 
prozářenou sluncem a nevšední-
mi zážitky z letních radovánek. 
A dětem? Báječné prázdniny bez 
úrazu!

Miroslava Konečná

$ panu Pavlovi Věnckovi 
a panu Romanu Sližovi, potaž-
mo celé jednotce SDH za vzor-
nou přípravu všech materiálů, 
za perfektní technickou a odbor-
nou připravenost, kterou vynaklá-
dají ve svém volném čase, abyvše 
bylo v příkladném pořádku – viz 
kontrola,
$ Finančnímu výboru při 
městské části ve složení p. Ka-
rel Kopperberg, p. Pavel Věn-

cek, p. Lukáš Vaněk, dále Kon-
trolnímu výboru ve složení : 
p. Lukáš Vaněk, p. Bc. Marie 
Vegelová, p. Ing. Josef Šafarčík, 
dále p. Gunter Hollesch – mís-
tostarosta, sl. Bc. Helena Sed-
lická, DiS., a těm zastupite-
lům, kteří umí přiložit ruku 
k dílu, a kteří jsou ochotni se 
dohodnout na kompromisu při 
těžkých rozhodováních na za-
sedáních zastupitelstva. Děkuji 
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za příkladnou spolupráci při roz-
voji naší obce a za osobní pod-
poru při zkvalitňování života nás 
všech. A že se nám to daří, hovoří 
jasně výsledek mimořádného au-
ditu – viz kontrola. 
Poděkování patří inventár-
ním komisím ve složení: 
Mgr. Ing. Lenka Prokschová 
a p. Pavel Věncek za hasiče, 
za úřad p. Gunter Hollesch, 
p. Bc. Marie Vegelová, p. Lukáš 
Vaňek a sl. Bc. Helena Sedlická 
za vzorné a perfektně zpracova-
né inventury majetku OÚ a SDH,
$ občanům za úklid veřej-
ných prostranství a péči o veřej-
nou zeleň,
$ občanům za hlášení po-
ruch na majetku obce (veřejné 
osvětlení, chodníky, kanalizace 
atd.),
$ občanům za vstřícnost 
a pochopení při opravách chodní-
ku (občané z ulice Luční),
$ poděkování všem, kteří 
pravidelně přispívají svými člán-
ky do Zpravodaje,
$ všem předsedům složek 
a spolků za aktivní podíl při organi-
zování společenských akcí v obci.
Fotografi e ze všech akcí, i těch, 

které nejsou uvedeny výše, si můžete prohlédnout na: male-hostice.
rajce.idnes.cz, některé z nich jsou dokumentovány na videozázna-
mech televize Hlučínska.          

Miroslava Konečná

Kultura a dění 
v naší obci
Kulturní a společenský život 
v naší obci je tradičně velmi bo-
hatý. 
Začátkem dubna se otevřely dve-
ře nově postavených šaten pro 
minižáky a učebna pro opavské 
žáky za účelem dopravní výcho-
vy. Součástí stavby je sklad pro 
kola a sklad pro sekačku.Pro-
story, které vysvětil pan farář, si 
mohli občané prohlédnout v ne-
děli 9. dubna.
Jaro jsme letos přivítali u skanze-
nu. Vynášela se Mařena, soubor 
Vrtek a Úsměv tančil při cimbá-
lové muzice Opavští gizdi. Se-
známili jsme se s lidovými zvyky 
na Hlučínsku a vše bylo dokres-
leno poutavým vyprávěním p. Ja-
roslavy Polákové. Ve skanzenu se 
malovaly vajíčka a v knihovně se 
prodávaly velikonoční dekorace. 
O občerstvení se postarali zahrád-
káři, sluníčko svítilo do pozdního 
odpoledne a přispělo tak k před-
velikonoční atmosféře. 
I letos naše Kelišky uspořáda-
ly Slet čarodějnic, který vypukl 
u skanzenu a po velkolepém za-
hájení se průvod vypravil ulicemi 
Malých Hoštic, aby se poté mohl 
v restauraci U Lípy rozvinout 
do víru šíleného tance.Nechybě-
lo symbolické zapálení hranice 
místním katema následovaly ta-
neční kreace všech zúčastněných 
čarodějnic. Možná občané u dob-
rého občerstvení rozpoznali, kdo 
se za dokonalou maskou skrýval.
V neděli 21. května bylo pro 
všechny ženy připraveno divadel-
ní představení Hospoda na Růž-
ku. Pět mužů z ochotnické spo-
lečnosti odehrálo komediální hru 
všem maminkám, babičkám a te-
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tičkám u příležitosti svátku Dne matek. Během této hry náso přestávce potěšily svým krátkým vystoupe-
ním žáci ze základní školy. Myslím, že se všichni skvěle pobavili a společně oslavili svátek matek. Kaž-
dá z žen dostala i malý dáreček.

Připravované akce:

24. 6.   Strassenfest na ul. Dvořákova
15. 7.  Uliční slavnost na Luční k 20. výročí záplav
červenec  prázdninová slavnost
14. – 18. 8.   Dětský příměstský tábor „Malé Hoštice v pohybu“
19. 8.   Moravskoslezský pohár SDH
31. 8. – 3. 9.  Malohoštický odpust 
21. 9.   setkání jubilantů s programem

Kulturní komise a komise pro občanské záležitosti.

A) Letos na úřadě MČ se uskutečnily dvě kontroly. První kontrola byla provedena dne 28. 3. 2017
mjr. Ing. Petrem Serafínem a výstupem je protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy 
o požární ochraně. Kontrolou organizační připravenosti sil a prostředků, kontrolou technické připravenosti 
prostředků, kontrolou odborné připravenosti sil k provedení zásahu a kontrolou vybavení jednotky věcnými 
prostředky a ochrannými prostředky bylo zjištěno, že Jednotka SDH městské části Opava-Malé Hoštic 
nevykazuje z hlediska organizační, odborné ani technické akceschopnosti žádné nedostatky, proto nejsou 
uložena žádná nápravná opatření.

B) Další kontrola probíhala ve dnech 18. 4. – 28. 4. 2017.Byla provedena auditory jako mimořádný interní 
audit statutárního města Opavy zaměřený na Oblasti hospodaření s veřejnými fi nančními, na Veřejné za-
kázky, na Dodavatelské faktury, na Mzdové náklady a na Dodavatelé služeb pro městskou část.Toto pro-
jednání v ZMČ a s veřejností je povinné, což vyplývá ze Statutu města Opavy – vyhláška města.

Zpráva o zjištěních:
1. Po provedeném auditním šetření v oblasti hospodaření s veřejnými fi nančními prostředky v rámci MČ 
Malé Hoštice lze konstatovat, že na auditním vzorku nebylo nalezeno žádné pochybení.

2. Veřejné zakázky jsou realizovány v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Statutárního 
města Opavy. O všech veřejných zakázkách je informováno zastupitelstvo MČ. Podklady k jednotlivým 
zakázkám jsou uloženy v prostorách obecního úřadu a jsou přístupné k nahlédnutí.

3. V rámci dodavatelských faktur jsou ze strany MČ dodržována příslušná ustanovení zákona
č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole. Dodavatelské faktury jsou vázány na objednávky nebo uzavřené 
smlouvy.
4. Mzdové náklady jsou vypláceny v souladu s platnou legislativou. Veškeré odměny zaměstnancům MČ 
jsou vypláceny s vědomím zastupitelstva obce.

5. Finanční prostředky jsou v rámci MČ vynakládány hospodárně a nedochází zde ke zvýhodňování ur-
čitých vybraných dodavatelů nebo zaměstnanců.                                                         Miroslava Konečná

Výsledky kontrol na úřadě MČ Malé Hoštice
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Akce a opravy Cena v Kč včetně DPH
Lanovka na dětském hřišti 117 352,-
Houpačka HNÍZDO, věžička se skluzavkou na sva-
hu, opravy stávajících prvků

101 850,-

Přístavba zázemí sportovního areálu 1 922 690,-
Rekonstrukce místní komunikace Kmochova 3 141 006,-
Nové vodní čerpadlo na hřiště TJ Slavia předpokládaná cena 45 000,-
Mateřská škola - zpevněné plochy kolem MŠ 337 801,-

(z toho se 50 % podílí SMO)
Bezbariérový chodník v Pustých Jakarticích 19 988,- + značky 6488,-
Zateplení mateřské školy 1 662 149,-

(z toho se 50 % podílí SMO)
Celkem cca 6.354.448,-

*V ceně nejsou uvedeny částky za projektové dokumentace a zaměření

Největší investiční akce a opravy

Dobrý den, 
 
na začátku letošního roku obdrželo zastupitelstvo MČ Malé Hoštice žádost o příspěvek ve výši 5000 Kč 
na poplatky v archivech a poplatky za vedení webových stránek http://www.hultschiner-soldaten.de. Za-
stupitelstvo žádost o dotaci prostudovalo, a poté v posledním květnovém zasedání odsouhlasilo. 
Pevně věřím, že přestože mnozí z vás již stránky znají, najdou se v naší obci i lidé, pro které jsou novin-
kou a rádi si je prostudují, případně zde naleznou nejednoho ze svých příbuzných.
Níže přikládám žádost o pomoc a také další informace k celému projektu.

Marie Vegelová

Žádost o pomoc
Vážení spoluobčané, již několik let pracujeme na knize o vojácích Hlučínska, sloužících v německé armá-
dě. Vydaným dílem bychom chtěli těmto lidem věnovat trvalou vzpomínku na jejich těžký osud ve váleč-
ných letech. Touto cestou se obracíme na pamětníky nebo jejich potomky s prosbou o pomoc. Naším cí-
lem je sestavit pokud možno kompletní seznam všech vojáků, který bude obsahovat jména jak padlých, 
tak i vojáků, kteří válečné útrapy přečkali.
Pokud vlastníte jakékoliv doklady vztahující se k této tématice (fotografi e, vojenské knížky, propouštěcí 
listy ze zajetí, dopisy z fronty apod.) prosíme Vás o jejich zapůjčení.
Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják 
sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodin-
ní příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt 
Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi udělené plné moci zpracujeme a podáme vojenské-

Projekt Hultschiner-Soldaten z.s.

mu archivu WASt Berlín. Doba vypracováni trvá zhruba 18 měsíců a cena se pohybuje podle množství 
stránek a kopií okolo 16 €. Díky fi nančnímu daru obce Malé Hoštice mají žadatelé z Vaší obce tuto služ-
bu zcela zdarma.
O výsledcích naší dosavadní práce se můžete přesvědčit na webových stránkách: 
http://www.hultschiner-soldaten.de

Kontakt: Václav Šafarčík, tel.: 721 632 283
ostfront@seznam.cz

Milan Pchálek, tel.: 732 588 624

Jak šel rok

Ve škole se stále něco děje. Již několik let si říkáme: „tak tenhle rok byl nabitý, to už příště nebude“. A tak 
se to opakuje už několik let. Letos se nám také „urodilo.“ A je to dobře.
Za chvíli začnou děti přemýšlet, čím budou. A třeba i malá, zdánlivě nepatrná indicie, může být pro volbu 
povolání ta rozhodující. Za výuku a vklad paní učitelky je třeba poděkovat.
Za každou příležitost, hodinu, která se odehrává mimo školu a třídu je potřeba poděkovat dvakrát.
Za celý školní rok patří velké poděkování pedagožkám ve škole, školce, školní družině i všem provozním 
zaměstnancům. 

Kulturní a vzdělávací akce
V jarních měsících žáci 1. – 3. třídy navštívili úžasnou pohádku Popelka v opavském divadle. První třída 
si prohlédla výstavyobrazů J. Lady a Kladivo na draka, zaměřenou na kovářské řemeslo. Třetí a čtvrtá tří-
da se vypravila po historických památkách Opavy v animačním programu – Poznej svoje město.

Hasík
Žáci 2. třídy každým rokem absolvují preventivní program tzv. Hasíka. Jedná se o besedy s hasičem, 
na kterých si povídají o všech záležitostech týkajících se požárů a záchranných hasičských prací. Děti si 
zblízka prohlédly, jak vypadají a fungují hasicí přístroje, dozvěděly se, jak a kdy je mohou používat. Nej-
více je však zaujala praktická cvičení. Vyzkoušely si plazení v „hořící“ místnosti, seznámily se s chová-
ním v takovýchto mimořádných situacích, včetně šetrného dýchání a přivolání pomoci.

Základní škola
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Ponožkový den
21. 3. 2017 se uskutečnil již tradiční Ponožkový den. V tento den si připomínáme Světový den Downo-
va syndromu. Základní a praktická škola, která tuto oslavu připravuje, přizvala ke spolupráci zdravé děti 
z okolních mateřských a základních škol. Děti naší školy si připravily taneční vystoupení, které s radostí 
předvedly v Kulturním domě Na Rybníčku a tím podpořily celý projekt. 
Světový den Downova syndromu má tradiční symbol - nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu to-
hoto celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru jakéhosi písmene X, připomínajícího tvar 
ponožek. Všichni ostatní, kteří se akce nezúčastnili osobně, mohli akci i nemocné děti podpořit právě tím, 
že si oblékli nesourodý pár ponožek. Na každou nohu úplně jinou. Tímto gestem i celá naše škola dala na-
jevo soucit a pochopení s lidmi postiženými touto nemocí.

Dravci
V dubnu na školu opět zavítali dravci. Žáci naší školy i děti z mateřské školy měly na dosah ruky sovy, 
od nejmenšího kulíška až po výra, sokolovité dravce od poštolky až po orla. Poslechly si mnoho zajíma-
vých informací, viděly dravce létat a útočit na kořist. Dokonce nám tito svobodomyslní ptáci předvedli 
k pobavení pár naučených triků. Všem se ukázka dravců moc líbila.

Ovoce a zelenina do škol
Již od roku 2010 je naše škola zapojena do projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“. Dvakrát v měsíci děti 
dostávají zdarma balíček, tvořený různými druhy ovoce a zeleniny. Tento projekt má podpořit stravovací 
návyky dětí a pomoci jim navyknout na pravidelný příjem ovoce a zeleniny.
Letos navíc společnost Beskyd Fryčovice, a.s., která nám zdravé svačinky dodává, připravila zajímavý vý-
ukový program. Během něj děti ve skupinách procházely čtyřmi stanovišti, kde se při plnění zábavných 
úkolů dověděly mnoho informací o ovoci a zelenině a jejich významu pro naše zdraví.

Den bez tabáku
Ve čtvrtek 25. května 2017 byla čtvrtá třída pozvána do Obecního domu na akci Den bez tabáku, kde se 
děti dozvěděly zajímavosti o lidském těle, závislosti na tabáku a drogách. Také vyslechly přednášku čle-
nů skupiny Seberevolta Opava a shlédly ukázku jejich tělovýchovných cvičení.

Sbíráme a třídíme
Naše škola je již 9 let aktivní školou v projektu „Recyklohraní“. Podmínkou pro přihlášené školy je sběr 
a třídění elektroodpadu a baterií a alespoň jednou ročně splnění úkolu vyhlášeného organizátorem. Naše 
škola se ještě navíc zapojuje do sběru papíru, víček a hliníku. 
Za nejpřínosnější považujeme sběr hliníku, neboť výroba hliníku ze surovin je spojena s velkým množ-
stvím toxického odpadu a velkou zátěží pro životní prostředí. 
Obracíme se tímto na všechny občany naší obce. Třiďte odpad, pomozte dětem ve sběru, pomůžete dětem 
vytvořit prostředí pro lepší život.

Ukliďme si Česko
Celá základní škola se 4. dubna 2017 zúčastnila celostátní akce Ukliďme si Česko, přidali jsme se tak k ti-
sícům dobrovolníků, kteří se nebojí udělat něco pro své životní prostředí. Šlo vlastně o zážitkovou výuku 
spojenou s obecně prospěšnou činností dětí na čerstvém vzduchu. Děti si navlékly pracovní rukavice, po-
padly pytle a třídy se paprskovitě rozešly po Malých Hošticích a okolí. A proč je právě pro nás tato akce 
důležitá? V Česku se dlouhodobě potýkáme s problémem černých skládek a hromaděním odpadků v pří-
rodě. Malé Hoštice nejsou výjimkou. Nasbírali jsme několik pytlů odpadů a našli mnoho zvláštností. Do-
konce jsme volali Městskou policii, protože byla nalezena injekční stříkačka. Museli jsme čekat skoro půl 
hodiny, než konečně přijeli, ale stálo to za to. Viděli jsme příslušníka MP v akci, pomocí velké pinzety na-
bral stříkačku do zvláštního kyblíku. Oddechli jsme si. Naše země je zase čistší.

Den Země
Nejen lidé a zvířata slaví svůj svátek. Slaví jej i naše Matka Země. Den Země připadá na 22. duben. Ten-
to významný den si připomínáme i v naší škole. Kromě projektů přímo ve třídách se naše škola letos při-
pojila i k oslavám, které pořádá Statutární město Opava. Oslavy trvaly několik dní a návštěvníci si moh-
li vybrat ze široké škály doprovodných programů právě ten svůj. Neděle 30. 4. patřila především spolkům 
a opavským školám. V Janáčkových sadech v Opavě se mohly školy prezentovat na svých stanovištích 
anebo přispět kulturním programem. Děti malohoštické školy zvolily druhou možnost a na přistavěném 
pódiu předvedly svá veselá taneční vystoupení. 

Tvoření ve škole
Na jaře proběhla již tradiční Velikonoční dílnička. I tu letošní navštívilo plno dětí s rodiči. Každý účastník 
si zde mohl vyrobit zajímavou dekoraci pro nadcházející svátky a zároveň ochutnat některou z mnoha jar-
ních dobrot, kterou připravili jejich spolužáci v rámci pracovních činností.

Charitativní výstava
Každý rok přispíváme do nějaké charitativní sbírky zakoupením „reklamních“ předmětů nebo sběrem ví-
ček z PET lahví. Letos jsme zkusili zapojit děti nejen tím, že požádají rodiče o peníze, ale téměř všech-
ny děti v rámci vyučování Vv, Pč a keramického kroužku vyráběly samy upomínkové a dárkové předmě-
ty, které pak byly nabídnuty k zakoupení na prodejní výstavě v době třídních schůzek. Díky jejich snaze 
se nám podařilo získat pěkných 2500 Kč, které jsme zaslali Pestré společnosti na výcvik asistenčního psa 
Gucciho.

Čarodějnická škola
V pátek 28. dubna se naše škola zaplnila spoustou kouzelníků, čarodějnic a dalších magických bytostí. 
Všichni během dopoledne plnili různé velmi náročné kouzelnické úkoly (např. prolézali pavoučí sítí, zdo-
lávali překážkovou dráhu, poznávali kouzelné lektvary, luštili tajemné písmo apod.), aby získali medaile 
a sladkou odměnu.

Hoštický slavíček
Ve středu 31. května 2017 se konal devátý ročník školní pěvecké soutěže Hoštický slavíček, kterého se zú-
častnilo 27 odvážných zpěváčků z první až páté třídy. Během téměř dvou hodin jsme slyšeli písně různé-
ho repertoáru, lidové, populární, naše i zahraniční, dokonce i krásný zpěv klasické hudby, a paní učitelky 
v roli porotkyň měly těžké rozhodování. Nejvíce se líbily zpěvy těchto dětí: Emy Mlýnkové (1. roč.), Ni-
koly Pfl egrové (2. roč.), Karolíny Bittové a Amálie Fialové (duo z 3. roč.), Izabely Fitzkové (4. roč.) a Ni-
koly Škrobánkové (5. roč.).

Školní družina
Výlet do Čertova Mlýna
V sobotu 13.5. jsme s dětmi vyrazili do Čertova Mlýna a na Ostrou Hůrku v Háji ve Slezsku.
Akce byla určena dětem ŠD, které rády chodí do přírody a rády poznávají a objevují  nová místa v blíz-
kém okolí. Ráno nás trošku pozlobil déšť, ale děti byly odhodlány výlet podniknout, i kdyby měly pocho-
dovat v pláštěnce. Tu jsme nakonec vůbec nepotřebovali. Odměnou nám byl voňavý les, svačinka i s dob-
rotkou v Čertově mlýně a hlavně nádherné pohledy do kraje z Ostré Hůrky.

Testování žáků
Žáky 5. třídy čekalo letos náročné jaro, neboť kromě tradičního testování SCIO byli zařazeni do výběro-
vého zjišťování výsledků žáků 5. ročníků ZŠ České školní inspekce. Žáci museli prokázat nejen dobré vě-
domosti, ale hlavně logické myšlení a všeobecný přehled. Kromě obvyklých předmětů (ČJ, AJ, M) byl po-
prvé také zařazen test Kombinované výchovy, kde na žáky čekala spousta otázek z hudební, výtvarné i tě-
lesné výchovy. I přesto se žákům podařilo dosáhnout dobrých výsledků.
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Dopravní soutěž Mladých cyklistů
Družstvo žáků páté třídy uspělo v okresním kole a probojovalo se do krajského kola dopravní soutěže, kte-
rá se již tradičně konala ve Frenštátě pod Radhoštěm. Žáci - Luisa Bittová, Zuzana Slípková, Max Híreš 
a Matyáš Gratza, reprezentovali naši školu se ctí a po prvním dnu soutěže pomýšleli i na umístění do tře-
tího místa. Rozuzlení a velké drama přinesla náročná jízda zručnosti, přičemž ani favorité a nynější vítě-
zové z Krnova se po odjetí disciplíny neubránili slzám zklamání. Tak těžké to bylo! Třetí místo družstvo 
žáků z Oder uhájilo o pouhé čtyři body. Poctivá příprava přinesla našemu týmu čtvrté místo a všem žá-
kům za to patří velké poděkování.

Školní výlety
Sladkou tečkou za celoroční prací jsou určitě školní výlety, na které se všichni těšíme. První třída se chys-
tá na letiště do Zábřehu, kde na ně čeká nejen ukázka letadel a letecké techniky, ale mnozí odvážní se ne-
chají i připevnit do padákového závěsu. Druháci se na svém výletě dostanou pod zemský povrch v hor-
nickém muzeu Landek. Čtvrťáci a páťáci chtějí prozkoumat život našich dávných předků v Archeoparku 
u městečka Chotěbuz. A třeťáci se vypraví za mladší historií na zámek Linhartovy a na svět z výšky se po-
dívají z rozhledny Hraniční vrch u Města Albrechtice.

Pohodové a slunečné léto všem přejí děti a zaměstnanci Základní školy.

Nahlédnutí do MŠ

I když nám již prázdniny poma-
lu klepou na dveře, v MŠ je stále 
veselo. S divadlem Letadlo jsme 
vycestovali do Austrálie a po ná-
vratu zpět jsme využili pozvá-
ní a navštívili hospodářství rodi-
ny Marečka Fialy, kde nás zauja-
ly živé ovečky. O tom, jak se žilo 
dříve jsme se dozvědělipři ná-
vštěvě skanzenu v Malých Hoš-
ticích. Vycházky po obci nám 
byly inspirací ve výtvarných čin-
nostech,kde děti tvořily obrázky 
na chystanou vernisáž. Děti tří-
dy Beruška zavítaly do Obecního 
domu v Opavě, kde se  seznámily 
se vznikem a historií města Opa-
vy. Měli jsme možnost ustrojit se 
do dobových kostýmů a prohléd-
nout si dochované nálezy. Téma 
historie jsme uzavřeli výletem 
na zámek v Hradci nad Moravi-
cí. Zde jsme si prohlédli prosto-
ry a vybavení zámku, a dozvěděli 

se spoustu zajímavých informací 
o našich panovnících.
Ve spolupráci se ZŠ a rodinou Bo-
háčových jsme připravili vernisáž 
,,Malé Hoštice očima dětí“. Slav-
nostně byla zahájena krátkým vy-
stoupením dětí z MŠ a žáků ZŠ 
v zahradních prostorách restaura-
ce U Lípy. Chtěla bych poděko-
vat paní Boháčové za vstřícnost, 
ochotu a pronájem prostoru. Ver-
nisáž bude trvat do konce června. 
Všichni jste srdečně zváni.
Díky paní Přikrylové se v MŠ 
uskutečnila akce ,,Obouvání no-
žiček“ s fi rmou Deichmann. Děti 
třídily boty podle ročních období, 
měly možnost si boty vyzkoušet 
a nakonec jim byla odborně změ-
řena velikost chodidla.
Den matek jsme letos oslavili 
s maminkami a babičkami v MŠ. 
Připravili jsme pro ně nejen pro-
gram a dárečky, ale také pohoš-
tění.
Společně s kouzelníkem jsme 
oslavili Den dětí. Nechyběly ani 
soutěže a závodivé hry na školní 
zahradě.
Ještě nás čeká zábavné odpoledne 
nazvané: ,,Táto, pojď si se mnou 
hrát“,kdese společně vydáme 
na pirátskou výpravu. Chybět ne-
bude ani hledání pokladu a v ne-
poslední řadě rozloučení s před-
školáky a jejich rodiči. No, a pak 
už huráááá na prázdniny!
Příjemné prožití léta všem dětem 
a obyvatelům Malých Hoštic pře-
je Hana Kupková a kolektiv za-
městnanců MŠ.

Dětský den
 
Letošní dětský den nám nebyl moc přán. Poprvé jej místo SRPŠ měla 
pořádat MČ Malé Hoštice ve spolupráci s aktivními spolky, kterým 
není lhostejná nečinnost v obci. Původně plánovaný termín 3. červ-
na byl z důvodu pořádání totožné akce ve Velkých Hošticích a v Opa-
vě přesunut na další týden. Poprali jsme se i s plněním nově platných 
zákonů k 1.6.2017, které zakazují prodej alkoholu i kouření na dět-
ských akcí. Po měsících příprav však téměř celý den propršelo a byli 
jsme nuceni akci zrušit. Přestože v tuto dobu nejsme schopni dát nový 
náhradní termín, vynasnažíme se dětem udělat radost a připravíme 
v prázdninových měsících veselé odpoledne pro děti.  Finanční dary 
SRPŠ, Klubu rodičů při MŠ Malé Hoštice a MČ Malé Hoštice, včet-
ně darů ve formě sladkostí od OpavaMedica, od p. Smějové, Bidfood 
a zakoupené pěny na připravovanou bitvu pro děti budou přesunuty 
na náhradní termín.
Nemůžu však jinak, musím se pozastavit i nad myšlenkou využití ví-
ceúčelové haly. Nejsem zajisté jediná, která trávila nemálo hodin nad 
organizací takto velké akce, která z důvodu špatného počasí musela 
být zrušena. Kolik úsilí stojí zajistit kvalitní program a jak je pak člo-
věku líto, když vše musí obvolávat znovu a rušit. V tu chvíli mne sa-
mozřejmě napadlo, jak by bylo fajn „jen“ informovat o přesunutí akce 
do kryté haly. Bohužel, tělocvična i sál obecního domu, jsou na tako-
vou akci nedostatečně prostorově vybavené. Pevně věřím a doufám, 
že se ledy prolomí a my všichni se „dožijeme“ nových prostor v po-
době kryté, všestranně využívané haly.

Bc. Marie Vegelová
zastupitelka MČ
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Nejstarší soupis 
poddaných 
z Malých Hoštic
Krátce před třicetiletou válkou 
(1618–1648) probíhaly v monar-
chii, které jako císař vládl Ru-
dolf II. Habsburský (1552–1612), 
náboženské a mocenské spo-
ry. V únoru 1608 byla vytvoře-
na konfederace uherských, ra-
kouských a moravských stavů, 
která požadovala Rudolfovo od-
stoupení. V jejím čele stál Rudol-
fův bratr, pozdější císař Matyáš 
(1557–1619).  Matyášovo voj-
sko vytáhlo proti Praze, a když 
v květnu 1608 obsadilo Jihlavu, 
svolal český sněm zemskou ho-
tovost na obranu Prahy. K čes-
kým stavům se přidaly také zem-
ské sněmy Horní a Dolní Lužice 
a rovněž Slezska.
Mezi znesvářenými bratry byl 
uzavřen v Libni 25. června 1608 
mír, podle něhož si Rudolf po-
nechal vládu v Čechách, Slez-
sku a v obou Lužicích, zatímco 
Matyáš získal moc nad Mora-
vou, Horními a Dolními Rakou-
sy a Uhrami. Současně získal pří-
slib nástupnictví na českém trůnu 
po Rudolfovi.
Ačkoli k vojenskému konfl ik-
tu nedošlo, nadále probíhaly tzv. 
mustruňky ve slezských knížec-
tvích, mimo jiné také na Opav-
sku. Ke shromáždění celého na-
verbovaného vojska (tzv. zemská 
hotovost) již zřejmě nedošlo.  
Dokumentace zemské hotovos-
ti z roku 1608 na Opavsku je 
v současnosti uložena v Zem-
ském archivu v Opavě ve fondu 
Hejtmanský úřad knížectví opav-
sko-krnovského. V tomto soubo-
ru jsou sepsáni poddaní jednotli-
vých panství a jejich zbraně, jak 

byli po vyhlášení hotovosti verbováni. Tento jedinečný pramen ob-
sahuje často vůbec první přehled poddaných určité lokality. V roce 
2010 formou vědecké edice tyto materiály zpřístupnil opavský histo-
rik Petr Kozák.
Mezi dokumenty je rovněž soupis poddaných z Malých Hoštic. Je to 
však pouze jedna část obce, která patřila do čtyř panství. Pro ostatní 
tři části se podklady nedochovaly. Předložený seznam se týká podda-
ných Johanitské komendy v Opavě. Zde probíhal mustruňk 2. červen-
ce 1608 a týkal se vesnic Vávrovice (28 mužů), Vršovice (20 mužů), 
Vysoká (dnes Wysoka, Polsko, 7 mužů) a dílu Malých Hoštic. Každý 
poddaný byl zapsán také se svou zbraní. Jejich kvalita byla různá, pro-
tože každý si musel zbraně obstarat sám.

Vesnice Malé Hoštice
Fridrich Jonsdorf  jednu pistoli a poboční zbraň 
    (dýka, kord nebo meč)
Wissotta   jedno kopí a poboční zbraň
Wawerka   jedno kopí a poboční zbraň
Jedliczka   jedno kopí a poboční zbraň
MertenJocel   jedno kopí a poboční zbraň
JurgeWawrecka  jedno kopí a sekeru
starý Wissotta   jedno kopí a poboční zbraň
Ondra     jedno kopí a poboční zbraň

Malohoštický seznam je v německém jazyce. Soupisy bylysepsány 
česky a německy.Nejsou dochovány pro celé Opavské knížectví, na-
příklad zcela chybí město Opava. Poddaní byli verbováni jako pěcho-
ta, rovněž chybí údaje o jízdě, která byla vyhrazena pro šlechtu. Podle 
odhadu mohlo být z celého knížectví povoláno asi 8000 mužů.
Podrobnější informace o obyvatelích Malých Hoštic poskytují až cír-
kevní matriky, které se dochovaly teprve od roku 1627 (Opava), re-
spektive od roku 1766 (farnost Velké Hoštice). Uvedený krátký pře-
hled malohoštických poddaných je tak nejstarším soupisem týkajícím 
se našich předků.                                                          Zdeněk Kravar

Jaro v Pustých 
Jakarticích. 
I když to vypadalo, že zima le-
tos snad nikdy neskončí, stalo se. 
Všechno se zelená, kvete., aler-
gici mají sezonu. Zkrátka začíná 
nejkrásnější období roku. U nás 
stejně jako každý rok, jsme za-
čali v předvečer 1. máje pálením 
čarodějnic. Možná proto, že jsme 
to pojali poněkud komorněji, ně-
které unikly. Začátkem května 
jsme si připomněli Svátek ma-
tek. Pozvali jsme všechny jakar-
tické maminky na malé, přátel-
ské posezení. Velmi povedená 
akce. Na třetího června jsme na-
plánovali oslavy Dne dětí. Účast 
skvělá, nálada výborná, počasí 
jako uprostřed léta. Prostě jeden 
z nejlepších dětských dnů. Chci 
poděkovat všem, kteří se na pří-
pravách i hladkém průběhu obou 
akcí podíleli - Děkuji.

Karel Kopperberg, zastupitel
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Klub seniorů 
v Malých Hošticích
Rádi bychom Vás informovali 
o činnosti v klubu seniorů, a po-
kud by se Vám naše akce líbily, 
tak Vás rádi mezi námi uvítáme.
Nový rok jsme v lednu přivítali 
novoročním přípitkem a pak nám 
slečna Eliška Lamlová zahrála 
vánoční koledy. Také jsme vyra-
zili na prohlídku Betlému ve Vel-
kých Hošticích, a protože udržu-
jeme družbu se seniory z Velkých 
Hoštic, tak jsme byli pozvání 
na jejich ples. 
V únoru jsme my pořádali maš-
karní ples za účasti seniorů z Vel-
kých Hoštic. Ti měli pro nás při-
pravené písničky a tanečky. Další 
týden jsme jeli vlakem do Ostra-
vy na výstavu korunovačních kle-
notů. Všem se nám výstava líbila. 
Na měsíc březen pro nás jako 
překvapení připravila paní Mar-
kéta Horáková povídání o Veli-
konocích. Markétko – super – dě-
kujeme!
Další měsíc, tedy v dubnu, nám 
naše členky předvedly „Vítá-
ní jara“. Děvčata nám zatančila 

Český červený kříž
Výbor českého červeného kříže Malé Hoštice by chtěl nejdříve poděkovat občanům a všem složkám, kte-
ří se zapojili do sbírky Český den proti rakovině a koupili si žluté květinky.
A co jsme uskutečnili? V měsíci květnu jsme se zapojili při probíhajícím okresním kole dopravní výcho-
vy u obecního úřadu ve zdravotním stánku, kde se žáci Základní školy Malé Hoštice umístili na krásném 
prvním místě a dokázali, že po zdravotní stránce se umí postarat o raněného a poskytnout mu první pomoc.
Dále jsme uspořádali malý cyklovýlet po okolí a navštívili obec Hrabyň. Byli jsme v rehabilitačním cent-
ru, kde jsme navštívili občanky Malých Hoštic, které se tam zotavují po operacích a rehabilitují.
Ještě proběhne výlet vlakem do Polského Těšína, o kterém budete včas informováni.
A pak už následují prázdniny, a tak Vám přejeme hodně sluníčka, zdraví a těšíme se na setkání při přípra-
vě Malohoštického odpustu.

Za Výbor ČČK Bronislava Klingerová a Alžběta Wehovská

a zazpívala. My totiž razíme hes-
lo „Bavme se sami a nebo pomo-
cí Hoštických talentů a dětí z naší 
základní školy.“ 
Děti nám zazpívaly v květnu 
a jako vždy – skvělé. Všem děku-
jeme. Také děkujeme paní učitel-
ce Hyrlíkové (za svobodna Reich-
lové). Navštívili jsme muzikál 
v Ostravském divadle a byli jsme 
na exkurzi ve Slezské tvorbě.
V červnu jsme pořádali výlet 
za krásami Štramberku a Rožno-
va p. Radhoštěm. Také chodíme 
smažit vajíčka k Unruhům. 
Ale nezahálíme ani o prázd-
ninách. V červenci jedeme už 
po třetí na pstruhy do Kylešovic. 
V srpnu budeme pořádat spor-
tovní odpoledne. Pak pojedeme 
do Chotěbuzi, navštívíme Rybí 
dům a archeopark. 
A v září taky přiložíme ruku 
k dílu a pomůžeme, jak s prode-
jem koláčů, tak s úklidem po od-
pustu.
Také pořádáme podzimní zájezd. 

Říjen se pro nás stal festivalem. V klubu už po páté se budeme sna-
žit něco vyrobit.
 V listopadu si dáme nějakou přednášku a už máme Vánoce a to nás 
přijdou navštívit Mikuláš, čert, ale i andělé, aby nás buď pochválili, 
nebo potrestali. Zatím jsme ale vždy hodní a dostaneme dáreček. 
To jsou naše základní akce, ale může jich být i více. Takže rádi přiví-
táme Vás i Vaše dobré nápady.
A nakonec bych chtěla poděkovat za podporu paní starostce Mirosla-
vě Konečné a ostatním členům zastupitelstva za fi nanční podporu na-
šeho klubu.

Těšíme se Drahoslava Armlichová

Zahrádkáři
Zatím se sice letošní počasí chová 
jako na houpačce – teplé dny stří-
dají dny deštivé -je to vlastně dob-
ře, protože dostatek vláhy a tep-
lo prospívá našim zahrádkám, 
na kterých nemusíme pěstovat 
jen tradiční ovoce a zeleninu, ale 
můžeme si založit i bylinkovou 
zahrádku. Léčivky lahodí našemu 
oku, provoní prostor a jejich ne-
sporné zdravotní účinky jsou zná-
my po staletí. Čerstvé aromatické 
bylinky využijeme hlavně v ku-
chyni, poslouží jako výborné ko-
ření nebo z nich můžeme vytvořit 
různé čajové směsi. Většina bylin 
má raději sucho, čím menší líst-
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ky, tím méně vody, naopak u ba-
zalky, máty a dalších s většími 
plochými listy nemusíme vodou 
šetřit, protože tyto bylinky potře-
bují vlhkost.Pokud dodržíme zá-
kladní podmínky pro jejich pěsto-
vání a to je dostatek světla, tepla 
a přiměřenou zálivku, tak naše 
úsilí bude jistě odměněno nejrůz-
nějšími vůněmi a chutěmi.
Teď se trochu poohlédneme, co 
už máme za sebou – 30. duben 
patřil našim čarodějnicím. Počasí 
nám přálo, tak se ten letošní slet 
náramně vydařil. Jistě se všichni 
dobře pobavili.
V dubnu jsme naplánovali jar-
ní úklid našeho zahrádkářského 
areálu, ale počasí si s námi za-
hrávalo, takže brigáda musela 
být odložena a uskutečnila se až 
v květnu. Děkujeme všem, kteří 
se brigády zúčastnili. Hodně se 
toho udělalo - máme nový chod-
níček a spousta keřů je prořezá-
na nebo odstraněna a celkově náš 
areál „prokoukl“.
Na žádost vedení obce byly ošet-
řeny řezem stromy na švestkové 
aleji za hřištěm. Děkujeme čle-
nům ČZS, kteří ošetření provedli.
20. května jsme byli na zájez-
du ve Wroclawi. Toto město je 
plné památek, historických bu-
dov a také zajímavé architektury 
20. století. Je to čtvrté největ-
ší město Polska a současně i jed-
no z nejstarších měst našich se-
verních sousedů.Historické jádro 
je velmi příjemné, jednotlivé pa-
mátky se nachází poměrně blízko 
sebe a tak jsme je v pohodě obe-
šli pěšky. Prohlídku města jsme 
si zpestřili hledáním malých 
bronzových trpaslíků, kterými je 
Wroclaw proslavena. Kromě ji-
ného jsme také měli možnost 
prohlédnout si úžasnou botanic-
kou zahradu se spoustou kvetou-

cích rostlin. Velkou zásluhu na tom, že se zájezd všem účastníkům tak 
moc líbil, měl pan průvodce, který vedl výklad velice poutavě a vtip-
ně a také díky svým zkušenostem bravurně zvládl organizaci a nača-
sování celého programu zájezdu.
Nyní se již těšíme na léto, všichni ho potřebujeme. Sluneční paprsky 
zlepšují náladu a podporují tvorbu vitamínu D, tak důležitého pro náš 
organizmus. Musíme být ovšem opatrní a neměli bychom se příliš vy-
stavovat intenzivnímu slunění. Raději tedy pobývejme častěji ve stínu 
a chraňme si pokožku před škodlivým UV zářením, které k nám pro-
niká současně se slunečními paprsky. Pokud by se pokožka někdy pře-
ce jen mírně spálila, pomůže osvědčený domácí prostředek: namaž-
te zarudlá místa tvarohem. Příjemně chladí a dodá pokožce vlhkost. 
Statisticky nejteplejším měsícem v roce je červenec a to proto, že tep-
lota vzduchu závisí i na teple akumulovaném během časného léta 
v mořské vodě, zemi a atmosféře. A v polovině srpna se dají na noční 

obloze pozorovat stovky meteo-
rů neboli létavic. Důvodem je, že 
právě v tuto dobu křižuje oběž-
nou dráhu Země kometa a s ní 
i množství vesmírného prachu. 
Tyto částice, takzvané meteority, 
způsobují, že v srpnu je vidět to-
lik „padajících hvězd“. A je zvy-
kem si při spatření létavice něco 
přát. Tak Vám jménem výboru 
Českého zahrádkářského svazu 
Malé Hoštice přeji, abyste si uži-
li krásné léto a aby se Vám splni-
la Vaše přání, když uvidíte „padat 
hvězdu“. 

Helena Šafarčíková

Hasiči
ČINNOST A VÝJEZDY 
ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY 

Zásahová jednotka se od nového 
roku účastní pravidelných školení 
v hasičské zbrojnici, kde probírá 
témata nařízené generálním ředi-
telstvím hasičského záchranného 
sboru.Taktéž letos prošli členové 
školením na použití elektrocent-
rály, kterou jednotka disponuje.
Jednotliví členové, co plní funk-
ci strojníka a velitele, tak se zú-
častňují pravidelných cyklických 
školení na Opavském hasičském 
sboru.
Každoročně v jarním období pro-
vádí jednotka kontrolu čerpadel 
– výměna olejů, doplnění kapa-
lin a revizní kontroly.A automo-
bily jezdí na technické kontroly.
Nově letos 4 členové-Národa,-
Gaura,Pfl eger a Malý byli na kur-
zu v Jánských koupelích – kurz 
práce na vodě.Tento kurz byl na 
3 dny kdy dva dny byla teorie 
a seznámení se s prostředky, co 
se používají na vodě. Zde jsme 
zjistili, že musíme dokoupit něja-

ké věci, abychom byli plně schopni poskytnout pomoc při mnohdy 
těžkých zásazích na vodě.Posledním dnem tohoto kurzu byl praktický 
výcvik na Opavském kanále, zde jsme nacvičovali jak práci na člunu, 
tak práci v rozbouřené vodě, jak plavat, jak se nechat jistit,jak použí-
vat házečku  a hlavně,jak nemít z vody strach, ale stálý respekt.
Dalším přínosem pro 4 členy jednotky (Slíž,Trulley D.,Gaura a Ná-
roda) byla soutěž pod názvem OPAVSKÁ RELLY konaná na úze-
mí obce Darkovice. Jednalo se o soutěž zaměřenou  na reálné situa-
ce při zásazích.V této soutěži jsme absolvovali  5 stanovišt:  První byl 
test všeobecných znalostí hasiče, zde bylo možno udělat zkoušku ha-
siče 3.stupně. Druhé stanoviště bylo prověření fyzické zdatnosti při 
tzv. TFA . Třetí stanoviště bylo hašení požáru u železniční trati, zde 
se nám nepovedly  2 věci, a to, že velitel si nenechal zpomalit vlak, 
a to, že jsme poskytli rozhovory nastraženým novinářům.Čtvrté sta-
noviště byla záchrana osoby z hloubky, zde se nám dařilo velice dobře 
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Relly Opava

a tuto disciplínu jsme v kategorii 
JPO5 vyhráli. Posledním, pátým 
stanovištěm byl požár a výtrž-
nosti v lese,zde to bylo náročné 
v tom, že jsme se rozdělili. Jed-
na skupinka šla ke zraněné oso-
bě, která byla těhotná a její muž 
ji zmlátil, druzí šli k viditelné-
mu ohni, kde byla skupinka pod-
napilých lidí a jeden dokonce oz-
brojen. Tato soutěž byla na velké 
úrovni a velice chválím nasazené 
fi guranty,kteří se tohoto nelehké-
ho úkolu zhostili na výbornou.
Další soutěží byl tradičně tzv.
PRIMÁTORKY. Soutěž le-
tos probíhala v Opavě–Komáro-
vě a zde jsme obsadili konečné 
6.místo. Velké díky patří Jirkovi 
Valíkovi se SuchýchLazec, který 
nám pomohl.
Dne 10.5.2017 proběhlo velké 
cvičení v Opavě-Palhanci , kte-
rého jsme byli součástí. Jednalo 
se o cvičení na velkou přívalovou 
vodu. Zde naše jednotka byla ne-
dílnou součástí u stavění protipo-
vodňových vaků plněných vodou 
a hrází z pytlů. U tohoto cvičení 
jsme odzkoušeli funkčnost radio-
stanic a motorových čerpadel, co 
máme ve výbavě.
Taktéž jednotka byla připrave-
na na spoluorganizaci dětského 
dne. Pro děti jsme měli připrave-
nou výstavu hasičské techniky, 
pozvaný byl i prvovýjezdový vůz 
z Opavské stanice. Taktéž měla 
být vytvořena pěna pro tzv.bitvu 
v pěně. Bohužel, pro nepřízeň po-
časí byla tato akce zrušena.
Na závěr bych vás seznámil se 
zásahy od začátku letošního roku:
28.4.2017 1x monitoring toku 
a 3x čerpání vody na ul. Luční 
a Svobody, velice náročný den 
a noc 

30. 4. 2017 Asistence u pálení čarodějnic
8. 5. 2017 čerpání vody ul. Dvořákova
10. 5. 2017 Taktické cvičení Vávrovice
27. 5. 2017 Asistence na okresním kole v PS  (Tyršák)
28. 5. 2017 Asistence Globus cup. Velice děkuji členům zásaho-
vé jednotky za práci, kterou pro obec dělají.Ještě bych dodal je-
den citát nakonec: ,,ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM“,což naše 
jednotka je.

Za zásahovou jednotku Velitel družstva Patrik Národa.

MLADÍ HASIČI

Od konce dubna se družstvo star-
ších žáků týden co týden účast-
ní Opavské ligy mládeže. V jar-
ních kolech se nám vcelku dařilo, 
až na několik zaváhání, které nás 
posunuly zhruba na šesté místo 
celkového pořadí. Uvidíme, jak 
se nám zadaří na posledním kole 
ve Velkých Hošticích, které se 
uskuteční 17. 6. 
Mezi největší úspěchy sezó-
ny patří postup našeho družstva 
do okresního kola soutěže PLA-
MEN a velmi dobrých výsled-
ků jsme dosáhli v soutěžích jed-
notlivců, především na GLOBUS 
CUPU, ziskem 2. místa v kate-
gorii mladších žákyň a 3. místa 
v kategorii starších žáků.

Petr Pfl eger

Vážení spoluobčané, 
na začátku našeho článku bych 
chtěl za celé SDH pogratulovat 
fotbalistům k vítězství v letošním 
ročníku okresního přeboru a his-
torickému postupu do vyšší sou-
těže. 
Ale teď zpátky k činnosti hasičů. 
Jako každý rok jsme nezapomně-
li na naše předchůdce a v míst-
ní kapli byla sloužena mše svatá 
za živé a zemřelé hasiče z naší 
obce. Následně jsme se zúčastni-
li okresního setkání zástav u pří-
ležitosti sv. Floriána patrona ha-
sičů. 
Okresnímu sdružení jsme vy-
pomohli s organizací okresního 
kola v požárním sportu na Tyršo-
vě stadionu. 
V tomto období začala i většina 
soutěží, které se zúčastňuje druž-
stvo žáků, jednotlivců dorostu 
a také družstvo žen.

Družstvo žen mělo z důvodu svatby jedné z členek družstva poma-
lejší začátek, kdy si musely půjčovat z jiných družstev, ale v těchto 
dnech už jedou na 100% a jsou zase kompletní a začínají vozit poháry 
ze soutěží, ať už MSP, noční hasičské hlučínské ligy nebo také z po-
hárovek. 
O činnosti zásahové jednotky a mládeže vás informuje v dalších člán-
cích vedoucí mládeže a zástupce velitele jednotky.
Na závěr bych vás, spoluobčany, chtěl pozvat 19. srpna od 14 hodin 
na místní hřiště, kdy budeme pořádat Moravskoslezský pohár. 

Za SDH Pavel Věncek
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Dobrý den
Sice v létě, ale konečné tabul-
ky přišly po vydání poslední-
ho zpravodaje, tak je uvádím až 
nyní. Obhajoba se nám podařila, 
až na samém závěru a to doslova 
v posledním utkání. Zde jsou ko-
nečné tabulky.

Hokej 
v Malých Hošticích

Základní část

 1. TJ Slavia Malé Hoštice 14 11 0 3 104   :  54 22 
 2. STK Štěpánkovice  14 10 1 3 77   :  52 21 
 3. HC MK Klemens  14 10 1 3 68   :  45 21 
 4. HC MEDICAL Opava 14 7 1 6 83   :  86 15 
 5. HC AUTO KUZNÍK  14 5 3 6 60   :  63 13 
 6. HC Draci Opava  14 6 0 8 53   :  56 12 
 7. SK Kravaře   14 2 1 11 49   :  101 5 
 8. HC Rebels Štěpánkovice 14 1 1 12 31   :  68 3 

Finálová skupina

 1. TJ Slavia Malé Hoštice 6 4 0 2 38   :  26 8 
 2. STK Štěpánkovice  6 4 0 2 39   :  32 8 
 3. HC MK Klemens  6 2 0 4 32   :  34 4 
 4. HC MEDICAL Opava 6 2 0 4 28   :  45 4 

Foto Vítězného týmu pro sezonu 
2016-2017

V oddílu hokeje došlo ke změ-
nám ve vedení oddílu. Novým 
předsedou Oddílu se stal p. Ri-
chard Blaga, jeho zástupce je 
p. Marek Trčka. 

Za Oddíl hokeje
Unruh Miroslav ml.

Malohoštický fotbal

PŘEPISUJE HISTORII!!!1.B třída vybojována!
Dlouhých 92let čekali příznivci fotbalu v Malých Hošticích na účast jejich A-týmu mužů v Krajské sou-
těži Moravskoslezského kraje.
To, co se předchozím generacím i přes velké úsilí jak hráčů, tak funkcionářů nepodařilo, dokázali minulou 
neděli v předposledním zápase Okresního přeboru sezóny 2016/2017 svěřenci trenéra Romana Grygarčí-
ka, Martina Slíže a vedoucího týmu Stanislava Fialy. 
Tým poskládaný ze srdcařů, navrátilců, nováčků, mladších i zkušenějších fotbalistů ukázal svoji sílu, tah 
na branku a chuť po vítězství když v tažení za úspěchem ztrácel po podzimní části na vedoucí tým tabul-
ky osm bodů, nicméně v jarní části sezóny po úvodní prohře v prvním domácím utkání následně již neza-
váhal a vyhrál jedenáct utkání v řadě. Právem si tak již jedno kolo před koncem soutěžního ročníku nezá-
visle na výsledku v posledním kole zajistil postup do 1. B třídy krajské soutěže MSK.

Tento úspěch by se neudál bez výrazné podpory naší paní Starostky a zastupitelů naší obce, kteří nás pod-
porují a se kterými jsme se v minulém roce dokázali dohodnout na převodu celého sportovního areálu 
na obec a fotbalisté se mohli tak více věnovat samotnému zajištění kvalitního zázemí pro naše hráče všech 
kategorií. Tato snaha všech co k chodu fotbalu v Malých Hošticích přispívají, ať už větším či menším dí-
lem, se nyní takto pozitivně vrátila v tomto historickém milníku pro Malohoštický fotbal. 
Obrovské díky patří našim fanouškům, kteří nás hlasitě podporovali jak na domácích, tak na venkovních 
zápasech a důkazem toho také byl článek v regionálním deníku s příznačným nadpisem: „V Malých Hoš-
ticích mají skvělé fanoušky“. Věřím, že jsme naše fanoušky v tomto soutěžním ročníků potěšili předvede-
nou hrou, tak také samozřejmě sladkou tečkou v podobě postupu na závěr.
V novém soutěžním ročníku se můžeme zejména těšit na tyto nové soupeře, kterými např. budou Zlatníky, 
Kylešovice, Suché Lazce nebo např. Bruntál B, Velké Heraltice a  neposlední řadě se můžeme těšit na vel-
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ké derby proti naším sousedům z Velkých Hoštic se kterými se také poprvé v historii Malohoštického fot-
balu potkáme v jedné soutěži.
Jsem hrdý na celý náš tým starající se o fotbalové zázemí v Malých Hošticích a také jim tímto děkuji, že 
jsem mohl být součástí tohoto přepisování historie fotbalu v Malých Hošticích a věřím, že spolu opět za-
jistíme kvalitní podmínky pro naše kluky v 1. B třídě.
Celkové hodnocení uplynulé sezóny včetně dalších týmů a přesné číselné hodnoty poskytneme našim pří-
znivcům na našich webových stránkách, facebooku a v dalším vydání zpravodaje.

Za TJ Slavia Malé Hoštice, Ing. Michal Kokošek – předseda oddílu fotbalu

Malohoštická divoká karta
Dne 1. 9. 2017 se na Vás opět chystají mladí rockeři. Tentokrát na Vás nahrnou decibely Draath 42, 
The Fifth Curse a Necessary se skvělým bubeníkem Vojtou Sedlákem, který už u nás bude hrát potřetí (dříve-
ThePsychos) a zabubnoval si před pár dny třeba se skupinou Kapriola před Dymytry. Takže jsme při rozjezdu 
kariéry skvělého muzikanta. Před koncertem chystám překvapení, snad to vyjde. Vše se dozvíte v srpnu 
z plakátů. 
Napište si tedy prosím do kalendáře toto datum a pozvěte všechny známé - fanoušky trochu tvrdší hud-
by, ať podpoříme mladé muzikanty, kteří se snaží uspět a obětují tomu spoustu času, energie a fi nancí. Dě-
kuji a přeji krásné odpočinkové prázdniny a dovolené.                                                    Lenka Prokschová

Příměstský tábor Malé Hoštice v pohybu
Letošní ročník příměstského tábora proběhne ve dnech 14. až 18.8.2017. V těchto dnech bude v čase 
od 8:30 do 15 hod. připraven pro děti sportovní program pod vedením instruktorů z FIT Sports Club o.s. 
Základnu budou mít děti na hřišti, v případě nepříznivého počasí bude možnost využít novou učebnu do-
pravní výchovy. Pro děti budou zajištěny obědy. Cena našeho příměstského tábora byla dohodnuta oproti 
táborům v Opavě velmi vstřícná -  včetně obědů je 690 Kč pro malohoštické dítě (500 Kč je příspěvek naší 
městské části) a pro ostatní 1190 Kč. Tábor je dle požadavků pořadatele určen pro děti, které v září nastu-
pují do první třídy a starší děti až do 14 let.  
O přihlášku mi napište na email lenkaprokschova@seznam.cz a prosíme o přihlášení do 30. června 2017. 
Podrobnosti k táboru sdělí ing. Lenka Mišičková (lmisickova@post.cz), tel. č. 731722606. 
Program bude jako v loňském úspěšném ročníku zaměřen na různé druhy sportů a jeden den bude odpo-
činkový s výletem. Novinkou bude ukázka bojových sportů. Závěrečný den bude turnajový spojený s opé-
káním a vyhlašováním vítězů.
V loňském roce byly děti i rodiče spokojeni, tak doufáme, že i letošní ročník bude kvalitní, děti bude po-
hyb bavit a budou jako loni usměvavé a unavené ☺.                                                      Lenka Prokschová

A na co se můžeme těšit...
Výstava na téma: 20 let od záplav Malých Hoštic , proběhne 15. 7. 2017 

Výstava na téma: Staré a současné Malé Hoštice, proběhne 17. 9. 2017
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fotbálek 24. 6. 2017 - hoši postoupili do vyšší soutěže a oslavovali jsme

Strassenfest 25. 6. 2017


