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Vážení spoluobčané,
čas prázdnin, slunce a jasného 

modrého nebe je za námi. Venku  
se ochladilo, vlaštovky se připravo-
valy na odlet a to byla známka toho, 
že nám začal i nový školní rok. 

V pondělí 4. září bylo v základní 
škole živo a rušno. Do 1. třídy letos 
doprovodili rodiče patnáct prvňáč-
ků, aby jim pomohli překonat počá-
teční problémy a nápor na dětskou 
dušičku, než si zvyknou na novou 
trasu do školy, na novou p. učitel-
ku, nové prostředí a na nový školní 
režim. Chtěla bych popřát úspěšný 
školní rok nejen prvňáčkům, ale  
i ostříleným školákům a také všem 
pedagogům a zaměstnancům školy.

Mateřská škola dostala nový 
kabát i okna, proměnila se její  
zahrada, což jste si všichni moh-
li prohlédnout na Dni otevřených 
dveří pro veřejnost. V příštím roce 
se chystáme vyměnit okna v zá-
kladní škole, a pokud se v rozpočtu 
města najdou finance, dostane  
budova školy i nové opláštění. 

Nové paní ředitelce přejme mno-
ho vytrvalosti, píle a pevných ner-
vů, které povedou k našim společ-
ným cílům. Pevně věřím, že udělá 
maximum proto, aby nám rodiče 
s předškolními dětmi neutíkali do 

opavských mateřských škol, pro-
tože se už nikdy do základní školy 
v Malých Hošticích nevrátí.

Do prostor sportovního areálu se 
přemístily cvičící prvky pro do-
spělé, aby si zároveň s dětmi moh-
li procvičit své tělo. Z uvolněného 
prostoru na ul. U Tržnice se postup-
ně vybudují tolik potřebná parko-
vací místa v obci. 

I přesto, že jsme obdrželi z MŠMT 
rozhodnutí o úspěšné dotaci na ná-
kup travní sekačky, finance nám ne-
byly pro celkové zrušení dotačního 
titulu doručeny. Proto jsme využili 
velmi výhodné nabídky Mountfiel-
du a pořídili jsme novou travní  
sekačku i s příslušenstvím s 50% 
slevou k údržbě našeho ukázkové-
ho, fotbalového trávníku. 

V červnu jsme podali žádost o do-
taci na Krajský úřad MSK ke spolu-
financování projektové dokumen-
tace na novou víceúčelovou halu, 
kde jsme byli úspěšní a získali jsme 
440 000 Kč.

S velkým potěšením Vám také 
mohu sdělit, že podaný projekt 
k umístění semaforů a vybudování 
bezbariérových zastávek na ulici 
Opavská byl úspěšný a získali jsme 
nad rámec našeho rozpočtu ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 

Mgr. Miroslava Konečná, starostka 
kontakt: 604 229 364
Gunter Hollesch, místostarosta 
kontakt: 724 373 955
Adresa: Slezská 4/11, CZ-747 05 Opava
Tel.: +420 553 765 021
E-mail: male.hostice@opava-city.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 hod.
 14:00 – 18:00 hod. 
ČTVRTEK 8:00 – 11:00 hod.
 14:00 – 16:00 hod.
Poradna pro občany 
Mgr. Ing. Lenka Prokschová,   
první úterý v měsíci, 17:00 – 18:00 hod., 
jinak po dohodě na tel. č. 607058338 (lépe 
sms) nebo lenkaprokschova@seznam.cz 
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1.882 000 Kč k realizaci našeho 
záměru. Veřejnou zakázku získala 
firma RENESA s.r.o. a v současné 
době již začínají probíhat stavební 
práce. Konečně bude řešena neú-
nosná dopravní situace na nejfrek-
ventovanější komunikaci v obci.

Zpravodaj městské části Malé Hoštice
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Malohoštický zpravodaj 

Jistě jste mnozí z Vás zaregis-
trovali, že začaly stavební práce 
na ulici Kmochova. Věřím, že po 
ukončení se bude všem dotčeným 
obyvatelům a řidičům dobře po této 
komunikaci pohybovat a to bude 
odměna za jejich trpělivost. Pokud 
nám rozpočet dovolí, tak bychom 
v letošním roce vyhlásili veřejnou 
soutěž na rekonstrukci ulice Svobo-
dy a Bezručova, abychom se začát-
kem příštího roku mohli pustit do 
jejich oprav. Celkové rekonstrukce 
se dočká i chodník na ulici Nová.

Ani v údržbě zeleně a ozeleňová-
ní naší městské části nezahálíme. 
Na hřišti u cvičících prvků umístí-
me ke zlepšení prostředí řadu keřů  
a u příležitosti Dne stromů vysadíme  
na konci října další stromy v lesopar-
ku.  Za soustavnou údržbu zelených 
ploch včetně likvidace plevele, stří-
hání keřů a stromů patří velké podě-
kování našim zaměstnancům úřadu. 

Jsem hrdá na úspěchy našich 
sportovců, hasičů, žáků, jednotliv-
ců, zkrátka, našich spoluobčanů.

Velmi si vážím obětavých orga-
nizátorů všech kulturních a spor-
tovních aktivit v naší obci a také 
práce předsedů a aktivních členů 
našich spolků, protože jste mnozí 
z vás opět prokázali, že vám není 
dění v naší obci lhostejné. Mám ob-
rovskou radost z toho, že jsou mezi 
námi lidé, kteří nezištně obětují 
svůj volný čas pro zábavu jiných. 
Jsem přesvědčena, že i přes někte-
ré názorové neshody se nám v naší 
obci žije dobře.

Milí spoluobčané,
chladná rána nám oznamují blíží-

cí se podzim. Nenechejte se odradit 
a choďte na procházky, do přírody, 
která se nám ukazuje v nejkrásněj-
ších barvách roku. Podzim není 
smutná a melancholická doba. Bude 
takový, s jakou náladou ho budeme 
vnímat. Tak jaký bude?

Miroslava Konečná

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se podí-

lejí na rozvoji naší městské části. I po-
slední tři měsíce byly příkladem toho, 
že chceme, aby se život v naší obci neu-
stále zdokonaloval a kvalita našeho ži-
vota byla ukázkou vstřícnosti a pomoci 
z řad jednotlivců, složek i firem.
Vážíme si práce všech při zapojování se 
do kulturního a společenského života 
obce. 
Poděkování jednotlivcům
• p. Tomáši Schaffartzikovi a všem  

organizátorům a společníkům při  
organizaci a realizaci Strassenfestu na 
ul. Dvořákova, který byl mimořádně 
vydařený

• p. Pavlu Kubelovi a dalším spoluor-
ganizátorům uliční slavnosti na ul. 
Luční 

• p. Frantovi Mlýnkovi za instalaci  
a realizaci nevšední výstavy na OÚ  
„Malé Hoštice včera a dnes“

• velké poděkování patří p. Marii  
Vegelové, p. Lence Prokschové, p. Jarce  
Malé, p. Pavlu Věnckovi, p. Lukáši 
Vaňkovi, p. Günterovi Holleschovi, 
kteří se podíleli a s velkým nasazením 
a obětavostí zajistili bezchybný prů-
běh odpustu

• p. Stanislavu Fialovi a p. Rudolfu 
Kretkovi za dobrovolnou pořada-
telskou službu na malohoštickém  
odpustu

• manželům Wehowským za pomoc při 
zdobení pódia na odpust

• manželům Holešovým, manželům 
Mošovým a dalším pomocníkům za 
sváteční přípravu a zázemí pro koná-
ní mše svaté u Kaple Panny Marie

• všem pracovníkům obecního úřadu 
za nezištnou pomoc po své pracovní 
době během konání odpustu zejmé-
na Bc. Heleně Sedlické, p. Haně Sta-
níčkové, p. Jarce Wittkové a p. Edovi 
Ribkovi 

• p. Karlu Kopperbergovi za zorgani-
zování odpustu v Pustých Jakarticích  
a všem ženám, které nazdobily kap-
li a postaraly se o dobré občerstvení,  
za organizování brigád a společen-
ských událostí v obci

• p. Karlu Sližovi a p. Kamilu Chřibkovi 
za nezištnou pomoc v naší obci

• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D.  
za zpracování a poskytnutí článků  

o historii v naší obci a všem, kteří pra-
videlně svými články do Zpravodaje 
přispívají 

• Poděkování našim složkám  
a spoluobčanům

• předsedům složek a spolků, kteří  
se podíleli na přípravných schůzkách 
a za ochotu při organizaci a realizaci 
našeho odpustu 

• aktivním členům dobrovolných hasi-
čů, fotbalistů, zahrádkářů, Klubu 
rodičů, hokejistů za zajištění prodej-
ních stánků a různých složitých úkolů 
v rámci pořádání odpustu

• také Medvědům, Keliškám, Klubu se-
niorů, členkám Českému svazu žen, 
členkám Českého červeného kříže 
za bezvadné a chvályhodné zajištění 
zázemí pro konání našeho odpustu  
a také následného úklidu prostranství 
na návsi

• zahrádkářům za instalaci výstavy, pří-
jemné posezení a občerstvení v jejich 
zahrádkářském areálu

• spoluobčanům za péči o udržování 
čistoty veřejných prostranství 

• všem občanům, kteří jsou vnímaví  
k problémům naší městské části a dá-
vají na úřadě podněty ke zlepšení 

• Fotografie z  mnoha akcí si můžete 
prohlédnout na: male-hostice.rajce.
idnes.cz, některé na videozáznamech 
TV Hlučínska.          

Miroslava Konečná
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Kulturní a společenský život 
v naší městské části byl v létě velmi  
bohatý. Je chvályhodné, když se  
neformálně sejdeme se svými přáteli 
a známými na kus řeči u dobré zábavy  
a utužujeme mezilidské vztahy.  
U nás to žije!

Kulturní léto  
v Malých Hošticích a Pustých Jakarticích

V  sobotu 24. června uspořáda-
li naši spoluobčané uliční slavnost 
„Strassenfest na ul. Dvořákové“.  
I přes tropické horko se lidé se-
šli, aby si užili společného setkání  
a ochutnali napečené dobroty svých 
sousedů, které byly v  podvečer  
organizátory vyhodnoceny a oceně-
ny. Děti si užily připravených sou-

V  sobotu dne 15. 7. 2017 jsme  
si připomněli 20. výročí ničivých 
povodní, které zasáhly též naší 
městskou část. Dovolujeme si proto 
touto cestou poděkovat všem čle-
nům Sboru dobrovolných hasičů  

těží a různých dalších lákadel. Lidé 
se fantasticky pobavili u nezapome-
nutelných profesionálních výkonů 
svých příbuzných či přátel, kteří 
imitovali zpěváckou show známých 
celebrit. Na takovou neopakovatel-
nou zábavu spoluobčanů spoluob-
čanům se nezapomíná. Děkujeme!

Miroslava Konečná

Strassenfest na ulici Dvořákova

Poděkování spoluobčanů spoluobčanům 
„Uliční slavnost na ul. Luční“

Ukončení sezóny 
fotbalové mini-
školičky

Dne 30. 6. 2017 proběhlo ukonče-
ní sezony fotbalové mini-školičky.  
Děti si zahrály fotbalové utkání 
jak mezi sebou, tak i s rodiči. Akce  
se velmi vydařila, a to především 
zásluhou trenérů – Romana Ková-
ře a Lukáše Heima. Patří jim velké  
poděkování, stejně jako dalším  
pomocníkům při této hezké akci. 

Lenka Prokschová

a funkcionářů obce za prokázanou 
nezištnou pomoc a obětavost nejen 
v průběhu zmíněné živelné událos-
ti a odstraňování jejích následků,  
ale i v  následujících letech, kdy  
se hladina řeky Opavy opět pováž-
livě zvedla.

Nemenší dík náleží rovněž všem, 
kdo se zasloužil o zorganizování, 
materiální zajištění, názorné ukáz-
ky požární techniky, fotogalerii, 
doprovodné programy, občerstvení  
a důstojný průběh této vzpomínko-
vé akce.  Vděční spoluobčané.
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Ve dnech 14. a 15. 7. 2017 proběh-
ly tradiční Myslivecké dny. Kdo  
se zúčastnil mysliveckých hodů na 
Lovce, nemohl být zklamán. Mohl 
ve dvou dnech ochutnat speciality 
ze zvěřiny, děti se mohly volně pro-
běhnout v  lese u Lovky a k  dobré 
pohodě všech hrál diskžokej.

Miroslava Konečná

V době, kdy jsme se připravovali na 
slavnostní Setkání jubilantů v  naší 
obci 21. září, musely být odevzdány 
materiály v  tiskárně. Proto článek  
o průběhu této akce se nedostal do to-
hoto čísla. Tak zase příště……. 

Letos podruhé se uskutečnil pří-
městský tábor v naší městské části. 
Tábor byl opět ve znamení pohybo-
vých aktivit pod záštitou FIT Sports 
Club, z.s. Tábora se zúčastnilo  
celkem 50 dětí, které byly rozděleny 
do šesti skupin s  instruktory Len-
kou, Víťou, Viktorkou, Janou, Pav-
lou a Petrem a každý den měly na 
programu různé sportovní aktivity 
– floorbal, koloběžky, běh, stolní 
tenis apod. Ve čtvrtek byl program 
zpestřen vzděláním. Za dětmi při-
jeli policisté z  Městské policie, aby 
dětem připomněli správné chování 
v silničním provozu a poté ukázky 
své práce předvedli psovodi z Poli-
cie ČR, děti si mohly vyzkoušet jak 
je těžký rukáv na cvičení zákusu 
u psa a viděli, jakým způsobem se 

Po mnoha letech se uspořádaly pod 
hlavičkou obecního úřadu v  Ma-
lých Hošticích ve dnech 21. čer-
vence a 12. srpna Disco karnevaly 
pod širákem na hřišti, jehož hlav-
ním organizátorem byl p. Roman 
Persich, a který touto cestou děkuje 
všem, kteří mu s realizací karneva-
lů pomohli.  Ke spokojenosti všech 
zúčastněných přispělo krásné poča-
sí, skvělá hudba, dobré občerstve-
ní i pití. Těšíme se na další ročník 
v příštím roce!

Miroslava Konečná

Myslivecké dny  
na Lovce

Setkání jubilantů 

Příměstský tábor „Malé Hoštice v pohybu“

Disco karnevaly  
na hřišti

zadržuje pachatel, a to i s cvičnou 
střelbou . Dle závěrečného hodno-
cení dětí a jejich výkresů ze zážitků 
z  tábora, i dle narůstajícího počtu 
hoštických účastníků, bylo zařaze-
ní tábora do programu podporova-
ných aktivit naší městské části urči-
tě dobrým krokem pro rodiče i děti. 
Městská část Malé Hoštice každé-
mu malohoštickému dítěti na tábor 
přispěla 500 Kč. Poděkování patří 
organizátorce tábora – Mgr. Lence 
Mišičkové, paní ředitelce školy Mgr. 
Marcele Rončkové, která dětem po-
skytla prostory pro zázemí tábora  
a Mgr. Evě Mlýnkové, která  
se ochotně bez nároku na odmě-
nu starala o děti od 7 hodin do 
8.30, kdy začínaly táborové aktivity  
s instruktory.

Lenka Prokschová
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Dne 19. srpna 2017 proběhla v Pustých Jakarticích premiéra filmové komedie Už nestraš! Toto volné zakončení 
filmové trilogie přilákalo své skalní příznivce, herce a další, kteří se podíleli na zrodu tohoto filmu. Samo počasí 
jakoby ocenilo radost, kterou tento film, jako všechny naše ostatní filmy, přináší svému okolí a ukazuje letní život 
na vesnici zejména očima těch nejmenších – dětí. I počasí se umoudřilo a z pochmurného rána vykreslilo atmo-
sféru, která čiší z celého filmu. Počasí ukázalo svou nádhernou letní tvář a všichni, kteří se zúčastnili, tak mohli, 
alespoň okusit na vlastní kůži pocit, který vyzařoval s této svižné dětské komedie.  Karel Kopperberg

První odpustový den

Dovolenkové a prázdninové rado-
vánky skončily, školáci již měli jistě 
nachystané vše na první den školy 
a my jsme byli v  plné proudu pří-
prav na poslední prázdninové dny, 
kdy se konal tradiční malohoštický 
odpust. V  letošním roce začal ješ-
tě dříve, než v  předchozích letech. 
Protože se nám naplánovaný dět-
ský den z  důvodu nepřízně počasí  
nevyvedl, využili jsme dotací z Klu-
bu rodičů při MŠ a SRPŠ a připra-
vili jsme již od odpoledních hodin  
program pro děti. 

Po velkém úspěchu z  loňského 

Filmové léto v Pustých Jakarticích

Malohoštický odpust
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roku, jsme i tentokrát pozvali Klau-
ny z  Balónkova. Klaunice Pastelka 
s bráškou připravila pro děti zábav-
né soutěžní odpoledne plné tance, 
kouzel, pohybu a hlavně smíchu. 
Děti si odnášely ve velkém balon-
kové zvířátka, meče a jiné ozdoby. 
Starší děti nadchl zejména závodní 
trenažer a atrakce gladiátor, pro nej-
menší byl připraven skákací hrad. 
První odpustový den byl ukončen 
letním kinem, tentokrát v  podání 
muzikálové pohádky Kráska a zví-
ře. Soudě dle velké účasti všech vě-
kových kategorií, stalo se letní kino 
v Malých Hošticích vítanou tradicí, 
ve které je vhodné pokračovat.

Marie Vegelová

Letos nám bohužel počasí nepřá-
lo a přesně v  17 hodin, kdy začal 
program, se těžké mraky rozhodly 
už jen nehrozit, ale opravdu se roz-
pršelo. Vojta Sedlák, patnáctiletý 
skvělý bubeník, nám přesto před-
vedl svou drum show. O půl šesté, 
přesunuti pod stan, nám předvedli 
své skoky a přemety a jiné zálud-
nosti  borci a borkyně z Parkour/
Freerun Prajzská. Poté si děti i do-
spělí mohli vyzkoušet pod vedením 
základy některých prvků, čehož 
kluci využili. Od 18 hodin už za-
čaly hrát svou originální tvorbu 
Element a v  jedné písni jako host  
vystoupila i hoštická Petra Mlýnko-
vá. Následovali o poznání tvrdší The 
Fifth Curse se skvělým zpěvákem 
Matesem Gracou a jako poslední 
byli Draath 42, kteří dokázali pub-

3. ročník Malohoštické divoké karty 
aneb PÁTEČNÍ PROGRAM ODPUSTU

likum i v dešti přivést před pódium.  
Děkuji všem, kteří se i přes velký  
déšť a chlad přišli a podpořili mladé 
muzikanty. Všichni muzikanti tady 
moc rádi hrají, tak doufám, že příští  
rok už počasí opět bude přát a při-
jdou ti, kteří to měli v  plánu, ale  
počasí je odradilo . 

Lenka Prokschová
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Přes veškeré obavy se počasí v so-
botu umoudřilo a přestalo pršet. 
Tentokrát k  nám zavítala dechová 
kapela z  jižní Moravy Šardičan-
ka, aby nám předvedla své hudeb-
ní vystoupení doplněné tanečními 
kreacemi některých našich občanů. 
Večer se mohli vydovádět všichni, 
kteří mají rádi pop/rockovou muzi-
ku skupiny Coverband. U skanzenu 
se objevilo mobilní planetárium, 
aby zábavnou a přitom výuko-
vou formou pobavilo zvědavé děti  
i dospělé. Nakonec si mohli všichni 
prohlédnout ve skanzenu háčkova-
né postavičky z pohádek a filmů.

V  neděli se nám rozpršelo a po 
sváteční mši svaté se rozléhala po 
návsi disco hudba DJ Karlsona.  
I přes nepříznivé počasí lidé zašli na 
krátkou procházku, aby si prohlédli 
dvoudenní výstavku u zahrádkářů  
a ochutnali jejich tradiční neodolatel-
né bramborové placky či palačinky. 

Oceňuji obrovskou snahu, úsilí 
a obětavost našich spolků, zahrád-
kářů, hasičů, sportovců a klubu 
rodičů, ale i mnoha jednotlivců  
a dobrovolníků, kteří neváhali obě-
tovat svůj volný čas pro zábavu nás 
ostatních. Velmi si toho vážím, ce-
ním a doufám, že budeme v  naší 
spolupráci pokračovat i při dalších 
akcích a aktivitách.

Miroslava Konečná

Připravujeme
1. 10.   Fotografická výstava Staré a současné Hoštice na OÚ  

od 14 – 18 h
3. 11.  Pochod strašidel
26. 11.   Předvánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu v obci,  

vánoční skanzen
3. 12.   Mikuláš, čert a anděl u skanzenu se Sdružením a Klubem rodičů
 Číše plná operety na OÚ
10. 12.  Stříbrná neděle u skanzenu, zimní pohádka pro děti 
17. 12.  Koncert na zlatou neděli u skanzenu 
31. 12.  Silvestrovský běh s našimi spolky na hřišti
Komise pro kulturní a občanské záležitosti

Sobotní a nedělní odpustový den
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Malohoštický zpravodaj 

Hasiči v naší obci měli, jak se říká, prázdniny. Ženský tým odběhal Moravskoslezský pohár, který také proběhl  
v naší obci, kde za dotace statutárního města Opavy jsme uspořádali 11. kolo této soutěže. Závodu se zúčastnilo 18 
mužských družstev a 9 ženských družstev. Naše ženy na domácí soutěži vyhrály. O dva týdny později již následoval 
tradiční Malohoštický odpust, kterého jsme opět byli součástí a postarali se o občerstvení pro naše spoluobčany, 
bohužel, jen nepřálo počasí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli při chystání či obsluhování 
na našem odpustu. Jako poslední pořadatelská soutěž v tomto roce pro nás bude II. kolo okresní ligy mládeže,  
a to 16. 9. 2017 a pak již jen budeme čerpat síly na další rok.  Za SDH Věcnek Pavel 

Hasiči

V Pustých Jakarticích to prostě 
žije! V Pustých Jakarticích, ves-
ničce tak malé, že sousedé nejsou 
neznámí lidé a pojem  soudrž-
nost  jen  prázdný pojmem dnešní 
doby, ba právě naopak! Její občané 
společně travíc svůj čas, vymysleli 
další pěknou tradici, kde se mohou 
potkávat. Jednoho dne večer u skle-
nice piva a sklenky vína si řekli, že 
společně udělají bramborové plac-
ky. A tak se v sobotu 2. září 2017 
v Pustých Jakarticích stalo. Konal se 
první ročník Plackobraní! Na míst-
ním hřišti jsme se sešli a přinesli své 
těsto na bramborové placky, které 
paní Jana Šatková všem usmažila.  
A co vám mám říkat! Bylo opravdu 
co ochutnávat! Všichni ochutnali 
těsto svých sousedů. Každý přinesl 
to „své domácí“, dle svého rodin-
ného receptu - rodinný klenot, kdy 
jedno těsto bylo s masem, druhé 
zase s cuketou, další bylo se zelím, 

První ročník Plackobranní v Pustých Jakarticích
jiné zase klasické, ale co vám mám 
povídat. Prostě každý ho dělá jinak, 
ale každé bylo skvělé! V Pustých 
Jakarticích prostě občané založili 

další pěknou tradici ve rčení  brit-
ského dramatika a romanopisce W. 
S. Maughama, který řekl „Tradice je 
průvodce, ne vězení.“
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Dnešní restaurace U lípy v Malých 
Hošticích má dlouholetou tradici. 
Díky své výhodné pozici při silnici 
spojující Opavu s  Hlučínem byla 
vyhledávaným místem občerstvení 
i zábavy i v době, kdy se v bezpro-
střední blízkosti nacházela závora 
a státní hranice mezi Rakouskem 
a Pruskem. V  opavských novinách 
Troppauer Zeitung byly pravidelně 
uveřejňovány reklamní upoutávky 
na společenské akce, které se v hos-
tinci odehrávaly. Na počátku 20. 
století byl jeho majitelem a provo-
zovatelem Anton Ploch.

Přiženil se do Velkých Hoštic 
v  roce 1897. Pocházel z  vesnice 
Šamařovice (dnes Samborowice  
v Polsku), která se nachází nedale-
ko města Ratiboř. Anton Ploch se 
narodil 27. července 1871 jako syn 
zdejšího kupce Floriana Plocha. 
Vyučil se krejčím a jako krejčovský 
mistr si také 18. května 1897 ve vel-
kohoštickém chrámu vzal za ženu 
Antonii Göhrovou, která se narodi-
la 8. června 1874 v městečku Kietrz 

Plochův hostinec 
v Malých Hošticích
(dnes Polsko). Její otec Josef Göhr 
provozoval v  roce uzavření sňatku 
obchod ve Velkých Hošticích. An-
ton Ploch převzal od předchozího 
majitele Kocha malohoštický hosti-
nec někdy mezi jarem 1901 a zářím 
1903.

V květnu roku 1905 nechal Ploch 
vysvětit nově zařízené restaurační 
prostory a při té příležitosti uspořá-
dal velký zahradní koncert s vojen-
skou kapelou. Konal se v neděli 28. 
května 1905 v 15.30 hodin. Vystou-
pila kapela husarského pluku „Graf 
Götzen“ pod vedením štábního 
trubače, kapelníka Adolfa Kajsera. 
V  případě nepřízně počasí se měl 
koncert konat v  sále hostince. Po 
jeho skončení následovala taneční 
zábava.

Podobné akce se konaly jistě pra-
videlně, další upoutávka ze srpna 
stejného roku zve na vystoupení 
kapely pěšího pluku „Keith“ (I. hor-
noslezský) pod vedením kapelníka 
Sobanskiho.

Ploch nabízel ve svém hostin-

ci několik druhů německých piv. 
Kromě produkce relativně blízkého 
ratibořského pivovaru byl na čepu 
Zajíc z Vratislavi (Haasebier) a pivo 
z  bavorského Kulmbachu. Ploch 
nabízel také pšeničné pivo, druh 
německy označovaný jako „Grät-
zerbier“. 

Za poskytnutí obrazových materi-
álů autor srdečně děkuje panu Fran-
tišku Šenkovi.

Zdeněk Kravar
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Malohoštický zpravodaj 

Tak tady máme konec léta a mů-
žeme se těšit na podzim a sním 
spojené úchvatné barevné scenérie, 
jimiž nás příroda každým rokem 
ohromuje.

První zářijový víkend patřil naše-
mu odpustu, kterému předcházely 
řádné přípravy. Díky obětavým čle-
nům ČZS Malé Hoštice, byl zahrád-
kářský areál včetně chaty důkladně 
uklizen a připraven pro příjemné 
posezení. 

Počasí nám sice příliš nepřálo, do-
konce i přípravy musely být v pátek 
přerušeny kvůli dešti a dokončeny 
v  sobotu dopoledne, kdy se poča-
sí umoudřilo a dovolilo nám užít 
si alespoň jeden hezký odpustový 
den. V neděli však opět vydatně pr-
šelo a my jsme se s tím úspěšně vy-
pořádali pomocí dvou nepromoka-
vých plachet, které nám umožnily 
péct placky a palačinky i čepovat 
pivo. Špatnému počasí samozřejmě 
odpovídala i návštěvnost. Ale na 
světě se dějí mnohem horší kata-
strofy, buďme rádi, že tady nemáme 
hurikány nebo zemětřesení. Tento 
rok se nám sice ta odpustová neděle 
příliš nevyvedla, ale věříme, že příš-
tí rok to určitě bude lepší.

Tradiční zahrádkářská výstavka 
byla letos opět velmi zdařilá, o čemž 
nás přesvědčily kladné ohlasy všech 
návštěvníků. Český zahrádkářský 
svaz Malé Hoštice děkuje všem, 
kteří poskytli výpěstky na výstavku 
a všem, kteří svou obětavou pomocí 
přispěli k  úspěšnému průběhu na-
šeho odpustu.

Tak si užijte krásný podzim plný 
sluníčka a barevného listí.

Za ČZS Malé Hoštice 
Helena Šafarčíková 

Zahrádkáři Na zem jablka padají, 
ptáci křídly mávají, 

léto balí fidlátka, 
podzim klepe na vrátka.

Listí létá 
mezi stromy, 
poletuje mezi 
domy, 
stromy spolu 
závodí, 
kdo je nejdál 
odhodí.
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Bylo 4. září ráno, sluníčko jen 
opatrně vykukovalo za mraky, jako 
by chtělo naznačit všem žákům, že 
začíná škola. Pro patnáct nových 
prvňáčků to byl den s  velkým D. 
Všichni jsme se sešli ve školní druži-
ně, kde nás mile přivítala nová paní 
ředitelka Mgr. Marcela Rončková 
společně s paní starostkou a panem 

V  pátek 8. září se druháci zúčastnili sou-
těže V  HODU DO DÁLKY, kterou pořádal 
pod záštitou náměstka primátora na Horním  
náměstí v Opavě spolek SK HIT Opava, věnu-
jící se baseballu a softbalu.

Součástí soutěže byly i další sportovní  
aktivity, díky kterým se děti během dopoled-
ne vůbec nenudily. Putovní pohár jsme sice 
nezískali, ale i druhé místo nás potěšilo!!! 
Všichni si totiž sportování užili a za svou sna-
hu si odnesli diplom.

V  prvním říjnovém týdnu plánujeme pro 
žáky pátého ročníku tradiční návštěvu Prahy, 
na kterou se vždy pilně připravujeme v hodi-
nách vlastivědy. 

Mgr. Hana Radová

Novinky ze školy...
Zahájení školního roku 2017/2018

Škola hrou

místostarostou. Poté nadešla chvíle 
pro naše prvňáčky, kteří byli paso-
váni stužkami a pamětním listem 
na opravdové školáky. Starší žáci 
jim připravili pestrý program, ve 
kterém se představili žáci tanečního 
kroužku, ale nechyběla ani písnička 
a pohádka. Žáci se pak přesunu-
li do svých tříd, kde si povykládali  

o svých prázdninových dobrodruž-
stvích. Také prvňáčky si odvedla 
paní učitelka do jejich třídy. Pro-
hlédli si nejen pěkně vyzdobenou 
třídu, ale i balíčky s  učebnicemi, 
sešity a výtvarnými potřebami, na 
které jim i letos finančně přispěla 
obec.
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Sdílení věcí, bydlení, auta, je dneš-
ní trend, oblíbený zejména u mladé 
generace. Vlastně jsme se vrátili  
do doby, kdy sousedská pomoc, ze-
jména na venkově, byla samozřej-
mostí a často nutností. Opravdu ne-
můžeme mít všechno a často staré 
kolo poslouží stejně jako to nové. 
Výroba spotřebního zboží, potra-
vin, bydlení, cestování, to všechno 
zanechává ekologickou stopu - spo-
třebovává suroviny, vodu, energii  
a další zdroje. Recyklací a tříděním 
můžeme ekologickou zátěž zmír-
nit, někdy i velmi výrazně. Naše 
škola je již 10 let zapojena do pro-
jektu RECYKLOHRANÍ. Ve škol-
ním  roce 2016/2017 jsme odevzda-
li 26 kg drobného elektroodpadu  

Recyklohraní ve škole „Sdílení a třídění““
a tím ušetřili: 0,63 MWh elektřiny, 
44,79 litrů ropy, 0,01 tun primár-
ních surovin, snížili jsme emise 
skleníkových plynů o 0,12 tun C02  
a produkci nebezpečných odpadů  
o 0,50 tun. Nasbírali jsme 60 kg ba-
terií a 100 kg hliníku. Našim cílem 
není shromažďovat ve škole stále 
větší množství odpadu a nahrazo-
vat sběrné místo. Chceme třídění 
děti naučit, ukázat cestu, možnosti, 
kam správně odpad odevzdat. Zpět-
ný odběr elektrozařízení a recykla-
ce má pozitivní dopad na životní 
prostředí. Všichni ti, kteří tříděním 
zmenšují svou ekologickou stopu  
a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Mgr. Dagmara Mlčochová

Nelze si nevšimnout, že se budo-
va mateřské školy změnila k nepo-
znání. Prošla celkovou rekonstrukcí  
a my se nyní můžeme pyšnit nejen 
krásným interiérem, ale také exteri-
érem. Koncem září jsme slavnostně 
otevřeli i zahradu MŠ, která taky 
prošla velkými změnami.

Školní rok jsme v  MŠ zaháji-
li maňáskovou pohádkou hranou 
učitelkami ,, Jak pejsek s  kočičkou 
pekli dort“. Využili jsme pozvání  

Začal nám nový školní rok
zahrádkářů v obci a navštívili výsta-
vu ovoce a zeleniny, kterou vypěsto-
vali místní obyvatelé. 

A co nás ještě v  dohledné době 
čeká?  Chystáme se do muzea 
v  Hlučíně na výstavu  LEGO, na-
vštívíme opavské divadlo, vydáme 
se do barevné podzimní přírody  
a opavských parků, připravíme díl-
ničku pro rodiče a budeme se těšit 
na Mikuláše a Vánoce.

Hana Kupková - ved.uč.MŠ

Zajímavosti o Mysliveckém spol-
ku „ANGELIKA“. Současný název 
Myslivecký spolek Chlebičov vznikl 
1. 12. 2015 v souvislosti s novelizo-
vaným OZ. Výměra naší honitby na 
katastrálních územích Malých Hoš-
tic, Chlebičova a Velkých Hoštic 
činí 1138 ha.

Vlastníkem honitby je Honební 
společenství Chlebičov a MS „An-
gelika“ ji má v pronájmu. Členskou 
základnu tvoří 21 členů, z toho  
je 8 členů z Malých Hoštic, 6 členů 

z Chlebičova, 4 členové z Velkých 
Hoštic a 3 členové z Opavy.

V naší honitbě se převážně vysky-
tuje drobná a srnčí zvěř. Vzhledem 
k úbytkům zvěře je naše činnost 
převážně směrována ke zlepšení 
úživnosti honitby a zachování kme-
nových stavů.

Z kulturní činnosti je třeba při-
pomenout tradiční myslivecký ples, 
konaný každoročně v kulturním 
domě v Chlebičově a myslivecké 
dny konané v areálu našeho mysli-
veckého zařízení.

Každoročně se taktéž setkáváme 
na naší myslivecké chatě s dětmi ZŠ 
Malé Hoštice.

Spolupráce s  obecním úřadem 
Malé hoštice je na dobré úrovni 
a touto cestou bychom chtěli OÚ 
Malé Hoštice za toto poděkovat.

Za Myslivecký spolek  
„Angelika“ Chlebičov

předseda Ing. Jiří Konupka

Zajímavosti  
o Mysliveckém  
spolku 

ANGELIKA
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Léto, slunce a KELIŠKY

Celý rok chodíme pravidelně  
ve středu v 19 hodin cvičit do tělo-
cvičny ZŠ, ale jakmile se začne ven-
ku oteplovat, tak nějak nás to táhne 
ven do přírody. Proto vždy na za-
čátku června jezdíme na soustředě-
ní do hor. Desetkrát jsme navštívily 
Jeseníky a letos jsme již po čtvrté  
vyrazily na víkend do Beskyd.  
Naším hlavním programem na ho-
rách je turistika a s ní spojené obje-
vování krásných a zajímavých míst 
naší vlasti. 

O prázdninách nechodíme do tě-
locvičny, občas se scházíme na růz-

ných akcích a letos jsme se dohodly, 
že pokud to bude jen trochu mož-
né, sejdeme se a vyrazíme pěšky do 
okolí Malých Hoštic. Takže jste nás 
mohli zahlédnout na některé z na-
šich vycházek do Kateřinek, k  bý-
valé Oáze u Komárova, na chatu  
„Lovku“ u Chlebičova ...  

A co nás čeká?
13. 9. 2017 v 19. hodin opět začí-

náme v tělocvičně ZŠ s cvičením. 
Pokud se chcete protáhnout  

a doma samotné se Vám nechce, 
přijďte mezi nás.

Český červený kříž
Léto uběhlo, ale máme doufám 

před sebou krásné podzimní dny. 
Svaz uspořádal slibovaný výlet do 
Polského Těšína a spolu s důchodci 
výlet do Rybího domu v  Chotěbu-
zi. Oba výlety se vydařily, protože 
nám svítilo sluníčko. V  sobotu 19. 
8. jsme na Moravskoslezském po-
háru v  Malých Hošticích byly při-
praveny poskytnout první pomoc. 
Je tady začátek září a jako tradičně 
pomáháme při Malohoštickém od-
pustu – vše připravit, potom uklidit 
a v  neděli prodávat koláče. Tímto 
bych chtěla poděkovat paní Ku-
belové, Šafránkové a Kolečkářové, 
které v sobotu i v neděli za nepříz-
ně počasí přišly pomoci. A co dál? 
Pořád se bude něco dít. Podzim 
přináší babí léto, a to se musí vyu-
žít. Nějaký výlet, pak kulturní akce.  
O všech aktivitách budou členové 
včas informováni. Přejeme všem ob-
čanům v dalších dnech pevné zdraví  
a pohodu.

Za výbor ČČK Bronislava  
Klingerová a Alžběta Wehowská
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Tak tenhle výrok jste mohli slyšet 
v podstatě během celých letních měsí-
ců. Ano, náš „A“ tým to dokázal a vy-
bojoval první místo v tabulce Okresní-
ho přeboru mužů v sezóně 2016/2017. 
Tohoto úspěchu, tedy postupu do kraj-
ské soutěže 1. B třídy jsme se dočkali 
poprvé v  celé historii Malohoštického 
fotbalu. 

Z pohledu statistiky to pak vypadalo 
následovně:

Se ziskem 59 bodů jsme skončili na 1. 
místě před druhým Hradcem o jeden 
bod.

Vstřelili jsme celkem 73 gólů a obdr-
želi 43.

Nejlepším střelcem týmu s 12-ti góly 
se stal kapitán Jakub Chřibek.

Nejvíce minut odehrál Daniel Kašný, 

MISTŘI !!! 
který chyběl pouze v  jednom zápase  
sezóny.

Byli jsme nejslušnější tým sezóny, 
když jsme za 26 odehraných zápasů ob-
drželi 27 žlutých karet a 0 karet červe-
ných.

Za zmínku stojí také divácká návštěv-
nost, kde jsme s průměrem 92  diváků 
na zápas obsadili opět první místo.

Titul jsme, jak se patří, řádně oslavili. 
Uspořádali jsme utkání s  fanoušky, na 
kterém bylo zajištěno i nějaké to občer-
stvení, hráči i trenéři splnili své sliby 
v případě postupu (což například stále 
můžete vidět na trenérově kštici) a zá-
roveň jsme tímto úspěchem zviditelnili 
i naši obec Malé Hoštice, jejíž jméno se 
nyní zmiňuje v celém okrese a snad i 
výše – přece jen jsme v pomyslném mě-

řítku překonali i ten náš největší klub 
v okrese Opava, který skončil bohužel 
před branami první ligy.

Nicméně, jarní mistrovský vítr už je 
za námi a času na odpočinek moc ne-
bylo. Během letní přestávky nás čekalo 
spoustu práce jak týkajíc se samotného 
hráčského kádru, tak přípravy zázemí 
pro tuto krajskou soutěž. Pro splnění 
podmínek krajské soutěže jsme muse-
li zajistit aktualizaci provozního řádu 
areálu, nechat přeměřit a schválit roz-
měry hřiště, museli jsme vypracovat 
„Řád pořadatelské služby“ a také při-
pravit podmínky pro umožnění natáče-
ní utkání na kameru, které máme pro-
zatím v provizorním řešení a postupně 
budeme realizovat do přijatelnější po-
doby. 
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ulici před kolejemi, s kterou nám hod-
ně pomáhají naši manželé a rodinní 
příslušníci. Tímto jim velice děkujeme. 
Loňského roku jsme se poprvé rozhodli 
vykonat pouť na Svatý Kopeček u Olo-
mouce – Baziliku Navštívení Panny 
Marie a projít bránou Božího milosr-
denství. S  pomoci P. ThLic. Radovana 

Z  pohledu hráčského kádru se nám 
podařilo přivést nové posily do týmu 
a to konkrétně Lukáše Baďuru, který 
se k nám vrací po půlročním hostová-
ní v  Chlebičově, Marka Eleka rovněž 
z  Chlebičova angažovali jsme Jakuba 
Sznapku, který k  nám přišel z  Otic. 
Do přípravy se zapojil a našel místo 
v kádru Martin Kratochvíl a nesmíme 
zapomenout taky na, věřím, povedené 
angažování Patrika Stříbného z  Hně-
vošic. Naopak jsme pustili na hostová-
ní Davida Kubalu zpět do Sport clubu 
Pustá Polom. Zároveň máme bohužel 
ve stavu zraněných Dominika Klingera 
a Vlastu Racka.

S vědomím toho, že letní měsíce jsou 
především věnovány dovolenkovým 
aktivitám, museli jsme na přípravu vy-
užít poměrně krátkého období a taktéž 
naplánovat zápasové přípravy se sou-
peři, kteří se v těchto letních měsících 
potýkají se stejnými obtížemi konsoli-
dovat hráče pro tyto přípravné zápa-
sy. Za zmínku stojí v  rámci přípravy 
výhra memoriálu Alfréda Bitomského 
v Chlebičově, kde jsme dokázali pora-
zit Velké Hoštice (současného soupeře 

z 1. B třídy) a také o třídu výš hrající 
Chlebičov. Mezi aktivity, které se nám 
nepodařilo naplnit v  tomto roce bo-
hužel patřil tradiční Turnaj složek, 
pro který se z  důvodu výše zmiňova-
ného nepodařilo najít vhodný či lépe 
řečeno atraktivní termín pro všechny 
účastníky. I přes toto zklamání věřím, 
že se nám společně podaří vymyslet  
a připravit ať už podobný či jinak poja-
tý turnaj v příštím roce, ale na to máme 
ještě dostatek času. 

Nový soutěžní ročník krajské sezóny 
2017/2018 již odstartoval a při čtení 
těchto řádků má náš tým za sebou již 
6 kol a držíme se v horní polovině ta-
bulky což je naším cílem pro tento rok. 
Budeme rádi za neutuchající podporu 
diváků a za odměnu vám budeme chtít 
přinášet potěšení v  našich zápasech 
předvedenou hrou. 

V rámci dalších týmu našeho klubu 
jsme ke spokojenosti trenérů zejména 
družstva mladších žáků stabilizovali 
hráčský kádr zajištěním přestupů ně-
kolika hráčů z jejich mateřských klubů 
a taktéž se díky Honzovi Grygarčíko-
vi povedlo posílit  trenérské obsazení 

kádru starších žáků. Jednotlivé týmy 
mají vše připraveno pro jejich podzim-
ní sezónu a teď jen, aby se jim dařilo 
výsledkově.

Vše výše zmíněné by se opět neobe-
šlo bez plné podpory většiny zastupi-
telstva obce, kde mimo jiné mezi nej-
významnější akce je potřeba zmínit 
zakoupení travní sekačky, jenž se bo-
hužel po odvolaném dotačním přísli-
bu z Ministerstva školství musela řešit 
po vlastní ose, dále pak obec zajistila 
veškerou přípravu a zajištění instalace 
plynového vytápění přilehlých objektů 
a taktéž zajistila pravidelnou údržbu 
hřiště během letní přestávky.

Čeká nás zajímavá podzimní část se-
zóny s novými soupeři i nadále spousta 
aktivit ohledem našeho areálu. A sa-
mozřejmě na konci roku nás nemine 
tradiční utkání „Pod Kaplicum - Nad 
Kaplicum“  a „Silvestrovský běh“.  

Přijďte nám fandit!

Za TJ Slavia Malé Hoštice 
Předseda oddílu fotbalu  

Ing. Michal Kokošek

Živý Růženec
Živý růženec v naší obci byl založen 

v roce 2002 P. Kazimierzem Plachtou, 
tehdejším místním farářem. Scházíme 
se každý měsíc po mši svaté.  Zajišťuje-
me celoroční provoz naší kaple P. Ma-
rie, včetně liturgie, výzdoby, vnitřního 
i venkovního prostoru. Také dbáme na 
čistotu kolem křížů, hlavně na Opavské 

Hradila a místostarosty p. Güntera 
Hollesche se nám pouť vydařila a tak 
jsme se letos rozhodli navštívit poutní 
místo Turzovku na Slovensku. Zpáteč-
ní cestou jsme navštívili dřevěný kos-
telíček ve Velkých Karlovicích z r. 1754 
p. Marie Sněžné. Po prohlídce kostela  
a dobrém obědě jsme si prohlédli okolí 
kostela, kde byl filmován v r. 2015 seri-
ál Doktor Martin. Věříme, že si každý 
z této poutě odnesl do svých rodin po-
žehnání a vnitřní uspokojení.

Marie Fialová
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Malohoštický zpravodaj 

Svatomartinský víkend

Vážení přátelé 100DOLY, vyznavači dobrého jídla i pití,
Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za letošní přízeň, kterou jste nám věnovali,  
a nabízíme další mimořádné akce v naší hospůdce:

Den Bernarda
Slavte s námi!!! Den 
Bernarda se blíží! Přijďte 
ochutnat velké nebo malé 
pivo Bernard za pouhých 
15 korun. Na čepu bude 
Bernard 10 nefiltr,Bernard 12 
nefiltr,Bernard 12 polotmavá 
a Bernard 14 nefiltr. K pivu 
si můžete dát pečené koleno 
nebo tatarský biftek.

Svatomartinský víkend 
V sobotu 11. 11. od 11 hodin se otevírají Svatomartinská vína z letošní úrody,a my budeme 
u toho. Od tohoto okamžiku do neděle 12. 11. 20 hodin budeme mít speciální nabídku 
Svatomartinských vín a Svatomartinskou husu. 
Oslavy spojené s uvedením Svatomartinského na trh nejsou žádnou novinkou.Tradice 
Svatomartinského vína sahá až na dvůr císaře Josefa II. Již tehdy bylo zvykem připíjet si na 
den svatého Martina poprvé novým vínem. V tento den totiž vinařům, kteří hospodařili 
u větších sedláků, končila služba. Její pokračování se na další rok dojednávalo při 
skleničce prvního vína z podzimní sklizně a nad hutnými pokrmy z pečené husy a koláči.
Svatomartinské oslavy jako čas dobrého jídla a pití přetrvaly až do současnosti.Využijte  
i vy v době vrcholícího podzimu, ochutnávky mladého vína, jako příležitosti pro pobavení 
a setkání s přáteli.
 

Dále bychom Vás rádi upozornili, že budeme mít otevřeno  
během října od pátku do neděle, od listopadu pouze na základě rezervací skupin,  

pro rodinné oslavy, narozeniny,třídní srazy, či jen jako místo pro příjemně  
strávený večer u rozehřátého krbu s dobrým svařáčkem či punčem.

Je také možnost využít naše prostory na Silvestra, pokud plánujete strávit večer mimo 
domov s přáteli, neváhejte nás kontaktovat co nejdříve. 

Na uvedené akce si rezervujte  včas své místo  
na tel. 730 547 540. Váš 100DOLA tým.


