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ZÁŘÍ 2018

Vážení malohoštičtí spoluobčané,
děti se vrátily do školních lavic, vedra pominula a příroda nám dala jasně
najevo, kdo je tady pánem. Letošní
léto bylo podle dat z pražského Klementina nejteplejší v historii měření.
Podle klimatologů za to můžou změny klimatu a růst teplot lze očekávat
i v budoucnu.
Přestože byla někdy vedra nesnesitelná, v investičních akcích se finišovalo.
Na ulici Bezručově se opravil chodník
a dokončil se nový asfaltový povrch
na této komunikaci. Konečně budeme moci jezdit a chodit do Globusu
po bezpečné, nepolepené komunikaci.
Vzhledem k tomu, že do projektu nebyla zahrnuta oprava levé strany komunikace, náklady se částečně navýšily
vícepracemi.

Zastupitelé schválili vypsání veřejné zakázky na další dvě komunikace,
a tak věřím, že se v dalších dvou letech
budou opravovat nejhorší komunikace
v obci, a to dolní část ulice Svobody
a ulice Luční.
V minulém zpravodaji jsem psala
o prázdninové opravě chodníku na ulici Nová. Vzhledem k velké vytíženosti
Technických služeb Opava byl termín
posunutý až na druhou polovinu září.
Věřím, že po dokončení chodníku bude
tento malý odklad odměněn novým
povrchem, který se bude dobře čistit a
bude se po něm pohodlně chodit. Plánovaná celková oprava dalšího chodníku U Tržnice započne na jaře 2019
a dle domluvy se bude na společné úhradě nákladů podílet jak MČ,

Informace

občanům
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 14:00 – 18:00 hod.
ČTVRTEK
8:00 – 11:00 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.
Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11,
747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk územního
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 27. 9. 2018, číslo
16/2018. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Redakční rada: Mgr. Miroslava Konečná, Mgr. Ing. Lenka Prokschová, Karel Kopperberg a Marie Vegelová. Příspěvky a podněty
zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-city.cz a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla dne
10. 12. 2018.. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava

tak Technické služby Opava. Dokončila se výměna oken v základní škole, chybí nám fasáda a střecha.
Tak snad v dalším volebním období
se zvolení zastupitelé pustí do jejího
dokončení. Děkuji paní ředitelce za její
aktivitu, která realizuje největší projekt
ve škole, a to vybudování nové počítačové učebny a bezbariérový vstup
s výtahem v budově školy. Nezahálí ani

Malohoštický zpravodaj

v podávání dalších projektů sloužící
k rozvoji vzdělávání našich nejmenších
a nejmladším občanů. Jistě to bude
sloužit i k využití našim ostatním občanům.
Sportovní areál rozšiřuje nabídku
sportovních aktivit. Dokončila se populární workoutová sestava pro venkovní cvičení, která přiláká hlavně
borce, co chtějí posilovat svou vlastní vahou. Sestava obsahuje žebříky,
bradla, hrazdu, lavici a mohou na ni
posilovat i starší cvičenci či handicapovaní lidé. Nabízí se Vám nejzdravější
způsob posilování venku.
Ukončila se také výstavba pumptrackové dráhy pro šikovné bikery. Se
zahájením a s exhibicí se počítá za příznivého počasí v měsíci říjnu. Všichni
se určitě těšíme i na budoucí republikové soutěže. Dokončení finálního povrchu může však proběhnout až na jaře
příštího roku.
Dokončila se projektová dokumentace
víceúčelové haly pro školní a tělovýchovnou rekreaci, která se stane po
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realizaci stavby střediskem i mnoha
kulturních a společenských akcí v obci.
Děkuji touto cestou panu Ing. arch. Petru Mlýnkovi za velmi zdařilý projekt a
doufám, že se v podávání a v realizaci
projektů bude pokračovat či dokončovat i v dalším volebním období a finance, které se získají, budou využity na
účelné investice, které by se v opačném
případě musely uhradit z vlastního
rozpočtu obce.
V Pustých Jakarticích se vydláždil
terén a upravil prostor před a okolo
kapličky. Vše bylo připravené na mnoho kulturních akcí a hlavně na Pustojakartický odpust, který proběhnul netradičně, ale velmi zdařile, ve vybudovaném atriu za kapličkou.
Na dolní části ulice Slezské v souvislosti s žádostmi našich spoluobčanů bylo
naplánováno vybudování jednoho retardéru. Na základě doporučení Policie ČR a odboru dopravy MMO budou
umístěny na této komunikaci retardéry
dva. Výstavba se plánuje na počátek
října vzhledem k tomu, že bezpečnost
našich chodců na komunikacích je nejdůležitější. Situace na našich komunikacích se bude muset řešit všemi způsoby, protože počet parkujících aut se
na úzkých cestách opět zvýšil.

Milí malohoštičtí,

léto nám pomalu končí a začátkem
října konči i funkční volební období
současného zastupitelstva městské
části. Čtyři roky uběhly jako voda,
proto přikládáme krátké zhodnocení
naší odvedené práce v jiném článku
zpravodaje. Věřím, že bude hodnoceno
v budoucnu jako úspěšné. Vždyť se
podařilo mnoho investičních akcí,
získali jsme 11 mil. Kč nad rámec
našeho rozpočtu a byli jsme úspěšní
v mnoha projektech a grantech. To vše
by nebylo možné bez podpory sedmi
zastupitelů, a to i přesto, že jsme měli
na některé věci jiný názor, dovedli jsme
se vždy dohodnout na kompromisu. To
vše by také nešlo bez podpory předsedů
a členů výborů a komisí. To vše by nešlo
bez vstřícnosti a pomoci Vás, předsedů
spolků a spoluobčanů. Snažili jsme
se zodpovědně a poctivě přistupovat
k práci pro naši obec, naslouchat
svým spoluobčanům a být dobrými
zastupiteli. Děkuji srdečně proto
všem výše jmenovaným za kvalitně
odvedenou práci v zastupitelstvu, za
výbornou spolupráci, za vstřícnost
a pomoc při rozvoji naší obce a při
zlepšování kvality života v naší krásné
městské části Opavy.
S úctou Miroslava Konečná

Co se nám v minulém volebním období 2014 – 2018
povedlo?
• Rekonstrukce komunikace Na Pastrníku, Svobody, Kmochovy, Bezručovy, rekonstrukce chodníku ul. Nová,
oprava poškozených chodníků na ul.
Cihelní, Školní, V Zátiší, Na Pastrníku, Sportovní, vybudovaly se zvýšené
přechody na třech komunikacích.
• Prodej víceúčelového domu k vybudování 20 bytů pro rozvoj MČ, celková oprava mateřské školy, revitalizace
její zahrady, rozšíření atraktivních
hracích prvků na zahradě mateřské
školy, výměna oken základní školy,
vybudování semaforů pro bezpečnost našich občanů, vybudování
osvětlení na zbývající části stezky
Malé Hoštice – Globus.
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• Zpracoval se projekt na vybudování víceúčelové haly, vybudovala se
společná učebna na TJ Slavia, instalovala se dětská lanovka a nové hrací
prvky na hřišti, přemístily se cvičící
prvky pro dospělé, započala stavba
pumptrackové dráhy, vybudovaly
workoutové cvičící prvky, zajistilo
zavlažování fotbalového hřiště, byl
zpracován návrh k podání projektu
na vybudování rozhledny u bunkru,
provedla se údržba našich kulturních
památek, spolufinancovaly se investiční akce s naší farností.
• V Pustých Jakarticích byly převedeny pozemky a nemovitosti z majetku Úřadu pro zastupování státu na
městskou část, došlo k vybudování
sociálního zázemí, postavení pergoly, vydláždění prostoru před kapličkou, opravil se chodník a přechod

pro chodce, byl upraven prostor před
kapličkou.
• Zdokonalil se kulturní rozvoj obce společná setkávání jubilantů, vítání
občánků, příměstský letní tábor pro
děti, rozšířila se nabídka aktivit ve
Skanzenu, zaměstnanost pracovníků
při OÚ, byla navýšena finanční podpora spolkům a organizacím.
• Bylo vysazeno cca 180 stromů, keřů,
došlo k úpravě zeleně v obci, získalo
se mnoho financí z dotačních titulů a
grantů k výsadbě zeleně v obci.
• Rekonstrukce webových stránek
městské části, vydávání Malohoštického zpravodaje v nové i elektronické
podobě, široká propagace všech akcí,
rozšíření úředních hodin, transparentní výběrová řízení, zajištění poradenských služeb pro občany.

Oznámení o volbách
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu
České republiky a voleb do zastupitelstev obcí.
Primátor Statutárního města Opavy
podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 zákona
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
se uskuteční ve dnech 5. 10. 2018 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a 6. 10. 2018
od 8.00 hod. do 14.00 hod. Případné
druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 12. a 13. 10. 2018 ve stejných časech.
Pro voliče jsou místem konání voleb
volební místnosti v dále uvedených volebních okrscích podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu.
Voliči, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, bude

umožněno hlasování do Senátu PČR
poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem), i do zastupitelstva obce poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Do zastupitelstva obce má právo volit
i státní občan jiného státu Evropské
unie, který je v den voleb přihlášen v
obci k trvalému pobytu, který se prokáže průkazem o povolení k pobytu
a požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Ve druhém kole voleb do Senátu PČR
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb do
Senátu PČR dosáhl věku 18 let.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem konání
voleb hlasovací lístky. Po oba dva dny
voleb volič může obdržet hlasovací

V čem jsme
byli úspěšní
nejvíce?
• V získání finančních zdrojů mimo
rozpočet městské části z dotací a
grantů na základě vyhlášených výzev ministerstev ČR, z projektů EU,
z grantů statutárního města Opavy,
Moravskoslezského kraje a neziskových organizací ve výši cca 11 milionů Kč
• Podařilo se schválit Statut statutárního města Opavy a zvýšit tak rozpočet naší MČ za 3 roky cca o 7 mil.
Kč.
• Byli jsme úspěšní v četnosti a úspěšnosti podaných projektů.

lístky i ve volební místnosti. Při případném konání 2. kola voleb do Senátu
obdrží volič hlasovací lístky pouze přímo ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní.
V Malých Hošticích došlo ke změně
a jeden volební okrsek z důvodu
vysokého počtu voličů byl rozdělen
na okrsky č. 2001 a č. 2002 podle ulic
a orientačních čísel následovně:
Volební okrsek č. 2001
VOLEBNÍ MÍSTNOST: MALÉ
HOŠTICE, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,
SLEZSKÁ 11
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
VOLEBNÍ MÍSTNOST: MALÉ
HOŠTICE, ZÁKADNÍ ŠKOLA,
DVOŘÁKOVA 37
Cihelní, Dvořákova, Horní, Janáčkova,
Nová, Opavská ( 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15,
17-41), Pusté Jakartice, Smetanova,
Sportovní, Školní, V Zátiší.
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Poděkování
Upřímně bych chtěla poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase podílejí
na tom, aby se nám v obci žilo lépe, abychom smysluplně vyplňovali volný čas,
aby obec byla čistá, upravená i opravená. Všechny kulturní a společenské akce
by se neobešly bez obětavých a pracovitých organizátorů, bez dobrovolníků,
bez jedinců, kteří se podílejí naprosto nezištně na jejich organizaci. A také by
se neobešly bez diváků, bez našich spoluobčanů.
Nesmírně si vážím práce našich předsedů složek a organizací a také jednotlivých občanů a děkuji:
• p. Ireně Schrammové, p. Anně Rozsypalové, p. Petře Pitrášové, p. Haně
Staníčkové a p. Heleně Řeháčkové za
pomoc při instalaci a realizaci nevšední a velmi úspěšné výstavy na OÚ „Rukodělné práce našich spoluobčanů“
• všem 40 vystavovatelům, že propůjčili své výrobky na výstavu „Rukodělné
práce našich spoluobčanů“
• obzvláště děkuji p. Pavlu Kubelovi,
dále jeho otci, panu Robertu Kubelovi
a Maxovi Košackému za vybudování
Boží muky a konečnou úpravu kolem
stavby. Dále p. Josefu Rybovi za vydláždění prostoru okolo, p. Helmutovi
Holešovi za dovoz materiálu, p. Robertu Mlýnkovi, manželům Čubokovým a
všem nejmenovaným občanům a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o vznik
Boží muky a obětavě pomáhali
• p. Marii Hírešové a dalším členům
SRPŠ za pomoc při zorganizování čtvrtečního malohoštického odpustu
• velké poděkování patří p. Marii Vegelové, p. Lence Prokschové, p. Jarce
Malé, p. Pavlu Věnckovi, p. Lukáši Vaňkovi, p. G. Holleschovi, kteří se podíleli
a s velkým nasazením a obětavostí zajistili bezchybný průběh odpustu
• p. Stanislavu Fialovi za dobrovolnou
pořadatelskou službu na malohoštickém odpustu
• manželům Wehowským a Šafránkovým za pomoc při zdobení pódia na
odpust
• manželům Holešovým, manželům
Mošovým, Fialovým a dalším pomocníkům za sváteční přípravu a zázemí
pro konání nevšední a netradiční mše
svaté u Kaple Panny Marie a dále za
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krásnou kamennou úpravu okolo kaple
• všem pracovníkům obecního úřadu
za nezištnou pomoc po své pracovní
době během konání odpustu zejména
p. Heleně Řeháčkové, p. Haně Staníčkové, p. Petře Pitrášové a p. zastupitelce
Jarmile Malé
• p. Kubelovi a dalším spoluorganizátorům uliční slavnosti na ul. Luční
• p. Karlu Kopperbergovi za organizování brigád a společenských událostí
v obci, všech letních aktivit v Pustých
Jakarticích a všem ženám, které nazdobily kapli a připravily občerstvení
na Pustojakartický odpust, který byl
velmi nevšední a výjimečný, konaný
na krásně upraveném prostranství za
kapličkou
• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D. za
zpracování a poskytnutí článků o historii v naší obci a všem, kteří pravidelně
svými články do Zpravodaje přispívají
Poděkování našim složkám
a spoluobčanům
• sboru dobrovolných hasičů za účast
na soutěžích v hasičském sportu a
skvělou reprezentaci našich žen - hasiček, které se staly již podruhé vítězkami v kraji o Moravskoslezský pohár
• předsedům složek a spolků, kteří se
podíleli na přípravných schůzkách a za
ochotu při organizaci a realizaci našeho odpustu
• předsedům a aktivním členům dobrovolných hasičů, fotbalistů, hokejistů, tenistů, zahrádkářů, Klubu rodičů,
SRPŠ, za zajištění prodejních stánků a
dalších složitých úkolů v rámci pořádání odpustu
• také Medvědům, Keliškám, Klubu
seniorů, 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,
příjemné posezení a občerstvení v jejich zahrádkářském areálu
• p. Bronislavě Klingerové, p. Marii
Fialové, p. Drahoslavě Armlichové,
Jindřišce Fussové a Jarmile Paverové za organizování nevšedních výletů
pro své členy spolků
• spoluobčanům za péči o udržování
čistoty veřejných prostranství
• všem občanům, kteří jsou vnímaví
k problémům naší městské části
a dávají 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

Poděkování za záchranu
lidského života manželům Bronislavě a Pavlovi
Klingerovým
Byl obyčejný den, měl jsem práci na
střeše svého domu. Nevím, jak k celé
situaci došlo, jen vím, že po spadnutí
na zem můj život visel na vlásku.
Těžko postačí jen pouhé, děkuji, když
od lékařů vím, že tikot mých hodin
pomalu utichal. Ten, kdo překonal
překážky, kdo podal první záchrannou
ruku, kdo neváhal ani vteřinu bojovat
o můj život, jsou manželé Bronislava
a Pavel Klingerovi, kteří mě zahlédli
ležet na zemi, zabránili mému věčnému
spánku a přivolali záchrannou službu.
Jim vděčím za to, že jsem se podruhé
narodil a jsem mezi vámi. Srdečné
poděkování patří i sousedům Ritě
a Martinovi Riplovým, Jarmile Malé
a Rudolfu Fialovi, kteří nezištnou
pomocí dokázali společně zkoordinovat
vše, abych se co nejrychleji dostal
do vrtulníku záchranné služby.
Nechybělo moc a už bych tu nebyl.
Ať vás andělé opatrují.
Děkuji Vám, děkuji nastotisíckrát.
Na přání manželů Milana a Aleny
Ondrákových napsala Miroslava Konečná
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Poděkování
za iniciativu a ochotu
panu Eduardu Pilzovi
V zářijové Hlásce vyšla výzva Kola
pro Afriku. Díky velmi iniciativnímu
a ochotnému panu Eduardu Pilzovi
se v Malých Hošticích vybralo 25 kol,
které poputují do Gambie, kde kola
pomáhají místním dětem dostat se za
vzděláním do škol. Některé gambijské
děti to mají do školy až 8 kilometrů.
Díky opavské iniciativě Kola pro Afriku jezdí v Gambii na kolech z České
republiky od počátku projektu několik
tisícovek dětí. My obdivujeme pana
Eduarda Pilze, že se ujal velmi složitého úkolu, kola shromáždil, některá
umyl a v pondělí 17. září osobně odvezl do bývalých Dukelských kasáren
k dalšímu exportu. Pane Pilzi, mockrát
Miroslava Konečná
děkujeme.

Veřejné uznání a poděkování

panu místostarostovi Gűnterovi Holleschovi
Vzhledem k tomu, že se jeden z nás,
zastupitelů, rozhodl, že již nebude
v nadcházejících volbách kandidovat,
chtěla bych touto cestou poděkovat
za 24 leté období v čele naší městské
části, panu Gűnterovi Holleschovi,
současnému místostarostovi, za jeho
obětavou práci pro obec, za aktivní

přístup ke svěřeným úkolům, za služby
veřejnosti, která je mnohdy velmi
náročná a vyžaduje plné nasazení
i vlastní sebeobětování.
Do dalších let mu přeji mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Miroslava Konečná

Finance mimo rozpočet

Projekty a granty

Rok 2015

Rok 2016

Granty

206 000,-

Granty

Zaměstnanci
úřadu

972 000,-

Zaměstnanci
úřadu

Zahrada MŠ

150 000,-

Lípové
stromořadí

Rok 2018

Granty

97 000,-

Granty

64 300,-

1 290 000,-

Zaměstnanci
úřadu

522 000,-

Zaměstnanci
úřadu (ÚP)

405 000,-

150 000,-

Zpevněné
plochy okolo
MŠ

190 000,-

Okna v ZŠ

250 000,-

Svozové auto,
Sponzorský dar
4 kontejnery, 2 850 000,pro minižáky
štěpkovač

20 000,-

PD na výstavbu
víceúčelové haly

440 000,-

Rekonstrukce
mateřské školy

1 300 000,-

Celkem za rok 2015
4 178 000,-

107 000,-

Rok 2017

Celkem za rok 2016
2 867 000,-

Semafory,
chodníky,
zastávky

1 846 000,-

Celkem za rok 2017
3 095 000,-

Celkem za rok 2018
719 300,-

Čtyřleté fungování
poradny pro občany
Po dobu 4 let měli občané možnost
konzultovat své problémy právního
charakteru a společně hledat řešení
či sepsat potřebné odvolání, výzvy,
návrhy a vyjádření pro úřady, advokáty,
exekutora, soud apod. V některých věcech
jsme společnými silami byli úspěšní –
neúměrně navýšený dluh u nebankovní
společnosti, u lichváře, dluh ze směnky,
vymáhání dlužné částky po nájemníkovi,
určení výživného, darovací smlouva se
služebností, sousedský spor apod., ve
dvou věcech bohužel ne - u žádosti o
odstranění tvrdosti zákona u rozhodnutí
jednoho úřadu (občan dříve nevyužil
možnost podání řádného opravného
prostředku a o radu se obrátil až dlouho
po uplynutí lhůty) a u stavebního řízení
(zde byl problémem v té době neschválený
nový územní plán). Do budoucna budu
ráda v poradně pokračovat, schůzky po
domluvě termínu. A jedna rada závěrem:
Prosím poraďte se předtím, než podepíšete
nějakou smlouvu, u které nerozumíte
celému obsahu, zejména jedná-li se o
úvěr či půjčku u nebankovní společnosti,
především je-li spojena se zástavním
právem k nemovitosti nebo nyní hojně
používaným zajišťovacím převodem práva
k nemovitosti. Věřte, že tím předejdete
mnoha problémům v budoucnosti.
Mgr. Ing. Lenka Prokschová
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Kulturní dění v obci
Výstava „Tvořivé ruce našich spoluobčanů“ Naši obec zkrášlila
Kulturní dění v Malých Hošticích je
velmi nadstandardní, různorodé a zajímavé. Velmi netradiční a úspěšná byla
vernisáž výstavy „Tvořivé ruce našich
spoluobčanů“, které se zúčastnilo 40
vystavovatelů v pátek 31. srpna v podvečer. Hudební doprovod zajistil pan
Jiří Horák se svým komorním souborem a dvěma zpěvačkami, z nichž jedna je z Hoštic, paní Eliška Hudečková.
O recitaci básně Lokomotiva se postaral žák 6. třídy, Mathias Antl, se kterou
se umístil i v krajské recitační soutěži.
Nejstarší vystavovatelce bylo 90 let,
nejmladšímu 12 let. Nesmírně si těchto
autorů a vystavovatelů vážím, protože
to jsou lidé, kteří něco zvláštního, zajímavého, něco krásného tvoří a my
ostatní to obdivujeme, žasneme nad
jejich výtvory a říkáme si, je to možné,
co ti lidé dokážou? Slova uznání byla
slyšet i na výstavě pro veřejnost v neděli 2. září. Jejich hobby, jejich tvoření
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bylo něco, co nám všem nezištně sáhlo
do duše a za to jim srdečně děkuji.
Jmenovaní vystavovatelé: Edeltrauda
Herrmannnová, Brigitta Valíková, Jarmila Valíková, Jana Pivodová, Marie
Hírešová, Milena Fialová, Dagmar Heidrová, Daniela Stočková, Simona Řehulková, Marie Rybová, Anna Kolichová,
Anna Rozsypalová, Josef Ryba, Robert
Vaněk, Eva Kopperbergová, Jana Holleschová, Petra Pitrášová, Jindřiška Fussová, Jaroslava Fialová, Mathias Antl,
Jana Buchvaldková, Karel Kopperberg,
Lukáš Droběna, Alfréd Daněk, Markéta
Horáková, Bohunka Pospiechová, Miroslava Konečná, Alois Gratza, František
Mlýnek, Tereza Stiborská, Sabina Fialová, Drahoslava Armlichová, Jaroslava
Cekrová, Kateřina Paverová, Veronika
Kašná, Vladimíra Vaňková, Šárka Trčková, Monika Pospíšilová, Jiřina Kubesová.
Miroslava Konečná

Boží muka zasvěcená
sv. Františku z Assisi
V letošním roce se v rámci našeho odpustu uskutečnila kromě zábavy pro
děti, mládež a dospělých ještě jedna
ojedinělá a jedinečná událost. Bylo to
svěcení Boží muky, kterou si postavili
a s nápadem přišli naši spoluobčané
z ulice Luční. Každoročně byla na této
ulici postavena na Vánoce malá kaplička ze sněhu nebo z jiného materiálu,
když sníh nebyl. A tu se zrodil nápad.
Postavit si malou sakrální stavbu navždy.
Jsem hrdá na to, že se Boží muka postavila právě v Malých Hošticích a
šťastná, že jsem mohla být tomuto dění
přítomna, protože taková událost se
vyskytne jen jednou mnoho let. Srdečně za to děkuji obzvláště panu Pavlu
Kubelovi, dále jeho otci, panu Robertu
Kubelovi a Maxovi Košackému za vybudování stavby, panu Josefu Rybovi
za vydláždění a o konečnou úpravu
všem nejmenovaným jednotlivcům a
dobrovolníkům, kteří se zasloužili o
vznik této malé sakrální stavby. Stavba
byla požehnána panem farářem 9. září
a je zasvěcena sv. Františku z Assisi,
patrona životního prostředí, ekologie,

září 2018 / 16
Setkání našich jubilantů

zvířat a ptáků a sošku pro nás zhotovila
Charita Opava. Doufám, že stavba splnila záměr a přání našich spoluobčanů
a bude sloužit všem v naší obci.
Miroslava Konečná

Společné setkání našich jubilantů proběhlo již podruhé 20. září za přítomnosti téměř všech pozvaných oslavenců. Po uvítání a skvělé večeři přišli se
svým vystoupením baviči z Bohuslavic.
Zbytek večera nás nezklamal svým vyprávěním, zpěvem a hrou na harmoniku pan Josef Melecký z Kravař. Ten umí
zábavu skvěle rozproudit! Opět jsme
se přesvědčili, že to bylo velmi dobré rozhodnutí zastupitelů upustit od
osobních návštěv v rodinách. Oslavenci mají ke svým narozeninám dostat
důstojný dárek, a to se povedlo na sto
procent. Věřím, že se v této započaté
tradici bude pokračovat.
Miroslava Konečná

Malohoštický odpust
Čtvrteční zahájení odpustu ve znamení dětského
smíchu a radosti.

Uliční slavnost na Luční
Již podruhé jsme se mohli zúčastnit so-

botní slavnosti ulic Luční a Na Pastrníku. V loňském roce byla věnována 20.
výročí neslavných záplav, letošní rok
byl výjimečný postavením Boží muky
právě spoluobčany z ulice Luční. Tato
malá sakrální stavba nahrazuje polystyrénovou kapličku, která již dosloužila a byla také náležitě uctěna černou
stuhou s nápisem „stále vzpomínáme“
a fotografiemi z dob minulých. Občané
se postarali o občerstvení, kterého nebylo málo a děti, s pomalovanými obličeji, se mohli vyřádit na skákacím hradu. Spoluobčané si mohli zavzpomínat,
popovídat a bavit se do pozdních večerních hodin. Děkuji všem organizátorům za příjemné odpoledne, protože
vytvářením dobrých sousedských vztahů můžeme život v naší obci udržet
příjemný a přívětivý pro naše soužití.
Miroslava Konečná

Počasí nám v letošním roce velmi
přálo, a tak jsme si všichni mohli užít
letošní odpustové dny. Zahájení proběhlo, stejně jako poslední tři roky, ve
čtvrtek s programem pro naše nejmenší. Díky skvělé spolupráci se Sdruženími rodičů při ZŠ a MŠ byl připraven
hojný program na celé čtvrteční odpoledne. Začalo se zvesela programem
Klaunů FAMILY a skákacím hradem.
Pro větší děti byly až do pozdních hodin připraveny různorodé deskové hry,
které sklidily úspěch i u rodičů. Později se program rozšířil o malování na
obličej a tetování, okružní vyjížďku na

koňském povoze a zábavné soutěže
„Z pohádky do pohádky“. Čtvrteční
odpust byl ukončen pohádkou Zdeňka Trošky s názvem Čertoviny. Touto
cestou bych chtěla velmi poděkovat
jednotlivcům, bez kterých by tento den
nebyl tak úspěšný a to jmenovitě Lence
a Liborovi Fialovým, Katce a Michalu
Paverovým, Sabince Fialové, Libě Holušové, Markétě a Petru Gilíkovým,
Janě Pivodové, Veronice Papanové
a panu Fialovi za projížďku na koni.
Další díky za občerstvení hasičům a
sportovcům. Největší díky však patří
Marii Hírešové a MČ Malé Hoštice.

Pevně věřím, že i ostatní rodiče ocenili různorodý program a snahu rodičů,
kteří v kostýmech bavili děti. Snad se
i v příštích letech najdou dobrovolníci,
kteří se nezištně budou na obdobných
programech podílet. Pevně věřím, že
nejen výše uvedení ví, že to opravdu
dává smysl.
Za SRPŠ a MČ Malé Hoštice Ing. Marie Vegelová
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Odpustový pátek
Páteční program se nesl v duchu zábavy pro mládež a mladé duchem. Na
začátek byla připravena rampa pro
freestylovou show, kterou si okamžitě
oblíbily všechny přítomné děti. Poté,
co se povedlo děti přemluvit k odchodu do bezpečné zóny, mohli Jonáš,
Dominik a Marek z Extrem Teamu začít. Při tricích ve vzduchu, bez držení
kola či hlavou dolů se divákům tajil
dech, někdo zavíral oči, někdo už vybíhal zachraňovat... Dozvěděli jsme se
i zajímavosti, například, že tato kola
nemají brzdy. Po zhlédnutí triků na
rampě měli diváci možnost vyzkoušet
si jízdu zručnosti na profi kolech a této
možnosti využilo mnoho odvážných
chlapců a děvčat. Jeden odvážný mladík vyzkoušel dokonce i přejetí rampy.
Freestylová exhibice měla velký ohlas,
tak snad kluky uvítáme opět, třeba při
otevření pumptrackové dráhy ve sportovním areálu.
Po exhibici už začalo vystoupení první skupiny, již loni u nás hrající Draath 42, která skvělým výkonem zahájila již 4. ročník Malohoštické divoké
karty. Jako druzí poprvé u nás zahráli
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Šašci v manéži se zkušenými muzikanty z Brna, ke kterým se jako bubeník
přidal Vojta Sedlák, velmi talentovaný
mladík, jehož bubenické umění jsme
měli možnost obdivovat již počtvrté
(dříve The Psychos a loni v samostatném vystoupení). Po produkci Šašci v
manéži rozdávali svá CD, pokud má
ještě někdo zájem, napište mi. A jako
třetí a co do stylu hrající nejtvrdší hudbu, vystoupili Horizon (The Fifth Curse), opět super výkon, který přilákal
pod pódium i ostýchavé. Počasí nám
letos přálo, akce se vydařila a divákům
se ani nechtělo domů. Děkujeme všem
za návštěvu, kterou podpořili mladé
sportovce a muzikanty. Malohoštické

publikum si hudebníci oblíbili a velmi
rádi zde hrají. Velké poděkování rovněž hasičům, sportovcům a hokejistům
za zahnání žízně a chutí návštěvníků a
hasičům také za technickou pomoc.
Mgr. Ing. Lenka Prokschová
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Sobotní a nedělní
Tentokrát k nám v sobotu zavítala dechová kapela z jižní Moravy Šohajé, která nás
bavila nevšedním způsobem. Občanům se
velice zalíbily písničky na přání, a tak se
na „parketu“ vystřídalo mnoho tančících
oslavenců. Večer patřil všem, kteří mají
rádi pop/rockovou muziku skupiny Coverband. Zábava pokračovala až do ranních
hodin.
Neděle proběhla ve velmi sváteční a ojedinělé atmosféře. Nejenže jsme světili stavbu
století – „Boží muku“, ale mši svatou sloužil pan farář na krásně připraveném a vyzdobeném prostoru před naší kapli Panny

ODPUSTOVÝ DEN

Marie. Bylo to něco nového, na pana faráře
bylo dobře vidět a občané to velmi ocenili.
Po mši svaté nás bavil DJ Karlson a zábavu zpříjemnilo vystoupení členů Cirkusu
trochu jinak „InTrikáři“ se svými žonglérskými kousky. Lidé se mohli občerstvit u sportovců, u zahrádkářů, u hasičů,
nakoupit si sváteční koláče a pobavit se
se známými a příbuznými, děti se bavily na
připravených atrakcích a o skvělou zábavu
bylo postaráno.

Oceňuji obrovskou snahu, úsilí a obětavost
našich spolků – hasičů, zahrádkářů, sportovců, členek ČČK, seniorů, klubu rodičů,
ale i mnoha dalších spolků, jednotlivců a
dobrovolníků, kteří neváhali obětovat svůj
volný čas pro zábavu nás ostatních. Velmi
si toho vážím, cením a doufám, že budou
ve spolupráci s obcí pokračovat i při dalších akcích a aktivitách.
Miroslava Konečná
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Třetí čtvrtletí ČČK
Začátkem července začaly krásné sluneční dny a my jsme uskutečnily výlet do nedaleké Raduně. Navštívily jsme zámek a přilehlou
oranžérii. V tento den nám počasí nepřálo, tak jsme si nemohly
prohlédnout krásné okolí zámku, ale zvládly jsme to, členkám se
líbilo a to bylo to hlavní. V srpnu proběhla v sobotu hasičská soutěž mužů a žen, u které jsme pravidelně přítomni a připraveni poskytnout první pomoc. Touto cestou bych chtěla poděkovat člence
paní Veselé, která nám vypomohla. V září u našeho odpustu jsme
již tradičně prodávaly v sobotu koláče a po celé čtyři dny jsme se
postaraly o úklid, aby bylo vše v pořádku. Koncem září, konkrétně
25., se uskuteční výlet do Hradce nad Moravicí, kde navštívíme
zámek a park a uděláme si krásný den. Bude říjen, nastane podzim a tak Vám přejeme jménem ČČK, zpříjemněte si jej krásnými
podzimními procházkami.
Za ČČK Bronislava Klingerová

~ FARNOST ~
Drazí spoluobčané a milá mládeži,
jistě jsme využili prázdnin a dovolených, abychom si odpočinuli a načerpali nových sil pro nadcházející
období a především nový školní rok
2018/2019.
V tomto krátkém článku se chci obrátit na žáky, studenty, kteří již vkročili do nového školního roku. Opět vás
bude čekat mnoho nejrůznějších úkolů
a povinností, které ovšem nikoho z nás
neminou. Pro vás pokřtěné je přímo
povinnost, přihlásit se do hodin náboženství, tak jak to slíbili rodiče při
svatém křtu. Náboženství se bude opět
vyučovat ve vaší škole a bude také součástí přípravy na I. svaté přijímání.
Připomínám, že náboženství se v naší
farnosti učí až do 9. třídy.
Tedy vyzývám všechny rodiče, aby přihlásili své děti do této výuky.
Přeji učitelům, žákům, studentům
i rodičům hodně trpělivosti a Boží
požehnání.
P. ThDr. Radovan Hradil
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Vody je stále méně
V posledních dnech se zase mluví o
vodě. Nádrže a potoky i na Opavsku
vysychají, první obce zvažují zákaz
zavlažování. Vody je prostě každý rok
méně a bude nás stát víc peněz. Zaplatí to Ti, kteří tenhle stav prohlubují?
Nebo to bude další náklad pro občany?
Náklady mají jít za těmi, kteří tento stav
zapříčinili. Stát již několik let mluví o
opatřeních, která mají zachránit krajinu, zabránit erozi půdy a zachytit více
vody v krajině. Bohužel jen mluví. Těch
několik nádrží na dešťovou vodu, které
dostanou občané z dotací Ministerstva
životního prostředí (MŽP), krajinu nezachrání. A přitom by šla udělat levná
a rychlá opatření. Zemědělci by museli
výrazně zmenšit velikost osevní plo-

chy, aby bylo více mezí a remízek. Také
by měli změnit osevní postupy a na polích zasít i vojtěšku, jetel a další traviny,
které by půdu prokypřily a přinesly do
ní potřebné živiny. V neposlední řadě
by měli méně hnojit chemickými hnojivy, zvláště až 15 postřiků řepky je pro
půdu, krajinu i živočichy přímo likvidační. Jak na to? Dotace by měli zemědělci dostávat právě za péči o půdu, ne
za to, že na ni pěstují hlavně řepku. Za
to, že do krajiny vysadí i více stromů
a vytvoří místa pro zachytávání vody,
například zatravněné prohlubeniny či
rybníčky.
Voda je život, nenechme si jí vzít.
Herbert Pavera
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Jakartické léto 2018
Letošní léto nám všem dopřálo spoustu slunných a tropických dnů. Byla dokončena dlažba v areálu, sami jsmew
vymalovali kapli a samozřejmě proběhly plánované i nové akce. První z
nich bylo Setkání rodáků z Pustých
Jakartic, které má už 9tiletou tradici.
Po pravdě řečeno, tak velkou účast
jsme nečekali. Některé z příchozích
jsme viděli prvně. Mnozí se viděli po
dlouhých létech. Akce prostě dopadla
na jedničku.
Další z tradičních akcí bylo Filmové
léto 18. srpna. Tato akce má nejdelší
tradici. Letos byla věnována 40tému
výročí zahájení natáčení filmů v Pustých Jakarticích. Takže film jsme letos
netočili, ale na programu byly sestřihy starých filmů z 80tých a 90tých let.
Opět vše na jedničku.
Abychom nevyšli ze cviku, týden na
to, tedy 25. srpna proběhl opět tradiční Knybajtelfest. Ani tato akce neměla
jedinou chybu, zato měla hojnou účast.
Zatím poslední, nejčerstvější byl mimo
plán Dětský den naruby, neboli den
plný her pro dospělé. Soutěžilo se v
disciplínách, které chystáme na klasický dětský den. Byl to spontánní nápad
a vyšel stoprocentně. Všichni dospělí
zapomněli na svůj věk a prostě si zablbli. Děti samozřejmě s námi. Závěrečný fotbalový mač neměl chybu ani
pravidla. Ovšem sranda, kterou jsme si
užili, se nedá popsat, to se musí zažít.
Shrnuto a podtrženo, letošní léto v Pustých Jakarticích bylo hodně vydařené.   

Bylo léto
Bylo léto, zrály klasy,
letos dříve, pročpak asi?
Slunko hřálo o závod,
vody více bylo vhod.
Naříkají rolníci,
není tráva na píci.
Ne, není to legrace,
už zas chtějí dotace.
My u nás to neřešíme,
raději se pobavíme.
Na vády je život krátký,
nic už nejde vrátit zpátky.
Úsměv ten nic nestojí,
i bubáky odzbrojí.
Tak na sebe se usmívejme
a život si užívejme!

Karel Kopperberg
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Zajímavé projekty naší školy
Od července 2018 se naše organizace
ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice,
příspěvková organizace zapojuje do
dalších zajímavých projektů.
O prázdninách jsme začali pracovat
na projektu Modernizace vybavení
integrované učebny počítačů a
cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice.
Poskytovatelem dotace je IROP
(Integrovaný regionální operační
program). Zapojili jsme se do 3.
výzvy-ITI-Ostrava-SC 2.4-Základní
školy. Hlavním cílem projektu je
modernizace vybavení včetně nábytku
současné počítačové učebny ZŠ Malé
Hoštice. Realizací projektu vznikne
nová integrovaná učebna informačních
technologií
a
cizích
jazyků.
Učebna bude vybavena moderními
multimediálními
technologiemi,
čímž dojde k výraznému zkvalitnění
výuky informačních technologií a
cizích jazyků. V rámci projektu bude
rovněž řešena bezbariérovost objektu
(schodolez, výtah a bezbariérové WC).
Dalším úplně novým projektem
pro ZŠ je Mléko do škol. Je součástí
tzv. Školního projektu,“ do kterého
spadá i Ovoce a zelenina do škol, ve
kterém jsme zapojeni už řadu let. Oba
projekty jsou pod záštitou SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond). Cílem
projektu je podpora zdravé výživy a
zvýšení spotřeby mléka a mléčných
výrobků. Projekt je určen žákům
základních škol, včetně přípravných
tříd základních škol nebo přípravného
stupně základních škol speciálních.
Po zdárném ukončení předchozího
projektu Tvořivá škola - Malé
Hoštice jsme se rozhodli zapojit do
navazujícího projektu Tvořivá škola Malé Hoštice II. Projekt bude probíhat
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Aktivity
projektu
podporují
společné
vzdělávání nejen dětí MŠ a žáků ZŠ,
ale nově se i zapojují žáci ŠD. Aktivity
zároveň umožňují další vzdělávání

12

pedagogických pracovníků organizace
v oblasti matematické, čtenářské a
především jazykové gramotnosti.
Vybaví pedagogy novými metodami
práce pro společné vzdělávání. V
tomto školním roce chceme v ZŠ
současně zavádět metodu CLIL, kdy
se žáci budou učit anglickému jazyku i
v nejazykových předmětech formou
„CLILových spršek.“ Z projektu
budeme nadále moci využívat
personální podporu v MŠ – chůvu a
nově v ZŠ – školního asistenta.
Od října 2018 se ZŠ a MŠ bude
účastnit mezinárodního projektu
spolupráce škol „Fairy Tale Brides of
Europe“ financovaného z programu
Erasmus+.
Cílem
projektu
je
sdílení zkušeností zapojených šesti
mateřských a základních škol na téma
jazykového vzdělávání a sociální
inkluze. Výsledkem projektu bude
obohacení účastníků o nové přístupy
a praktické postupy uplatňované při
výchově a vzdělávání dětí v mateřských
a základních školách. Dále také
hmatatelné výstupy projektu v podobě
praktického manuálu pro ranou výuku

Příměstský tábor

jazyka anglického nebo kniha pohádek
zaměřená na tradice zúčastněných
zemí a příklady inkluze. Na projektu se
spolupodílejí tyto školy:
• Mateřská škola - Vrtec Galjevicea
(Slovinsko) – koordinující
organizace
• Mateřská škola – Vrtec Črnuče
(Slovinsko)
• Základní škola - FPEVB Escorial
Vic (Španělsko)
• Mateřská škola - Djecji vrtic Obzori
(Chorvatsko)
• Mateřská a základní škola Opava –
Malé Hoštice (Česká republika)
• Základní škola – Nuova Direzione
Didattica Vasto (Itálie)
•
Velkou zásluhu na úspěšnosti zapojení
naší školy do projektů Tvořivá
škola - Malé Hoštice, Tvořivá škola
- Malé Hoštice II. a Erasmus+
má především naše projektová
manažerka Ing. Iva Palatová, se kterou
aktivně spolupracujeme. Tímto jí
chceme veřejně poděkovat za to, co pro
naši organizaci dělá.
Mgr. Marcela Rončková, ředitelka školy
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Bytový dům v Malých Hošticích

Vážení občané obce Malé Hoštice,
v předcházejícím čísle Malohoštického
zpravodaje č. 15 Vás orgány obce informovaly
o dosavadním stavu a záměru budoucího využití
hospodářské budovy obce v centru Malých
Hoštic na Družstevní ulici č.p. 115.
Za touto krátkou informací však stálo
několikaměsíční vzájemné projednávání a posuzování rozsahu, způsobu a vhodnosti využití
této skoro 100 let stojící stavby v orgánech
investora a obce se záměrem její přestavby na
družstevní bytový dům se vznikem nejméně
20 nových bytových jednotek a nezbytného
technického vybavení sloužícího pouze k bydlení
a zajišťování služeb s tímto užíváním spojených.
Předpokládaný nový architektonický vzhled
stavby a vnitřní uspořádání s byty od 1 + kk
až po 3 + kk zpracováno do architektonické
studie (viz prezentovaný snímek, studie
k nahlédnutí na úřadu obce).
K uzavření kupní smlouvy mezi SMO a investorem Rozvoj, stavební bytové družstvo,
se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747
05 Opava, IČ 000 53 104 a následném vkladu
vlastnických práv stavby a příslušejících pozemků
investorem došlo v měsíci červenci 2018.
Představení investora – naše družstvo je
v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, družstvem bytovým.
Svou činnost již po dobu trvání skoro 60 let
zaměřuje na zajišťování bytových potřeb svých
členů zejména výstavbou a správou bytových
domů s byty, včetně jejich provozu, oprav a
rekonstrukcí a poskytování plnění (služeb)
spojených s jejich užíváním. Ve své dlouholeté
historii družstvo postavilo a dodnes spravuje
více jak 140 bytových domů s cca 6 tisíci byty
a garážemi zejména v Opavě a dále v městech
Hlučín a Vítkov a dalších obcích okresu Opava.
Pravidla své činnosti a účast svých členů družstva
(jejich práva a povinnosti), která jsou založena
na družstevním vlastnictví bytových domů
a bytů (garáží) s vlastnictvím družstevního
podílu člena družstva, má blíže upravena
ve svých stanovách (zveřejněny na webových
stránkách družstva www.rozvojsbd.cz), založeny
ve sbírce listin Krajského obchodního soudu
v Ostravě oddíl Dr XXII, vložka 148.
Bytové družstvo je založeno na principu
otevřeného členství, když jeho členem se může
stát každá zletilá fyzická osoba, která má na
území ČR trvalý pobyt (členství družstvu čl.
4 stanov). Základním právem člena družstva
je i právo na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu na základě splnění vkladové
povinnosti (čl. 5 písm. i) a j) a čl. 11, 12 a 13

stanov), a to v souladu s pravidly (podmínkami)
k postupu družstva pro zařazování členů
a sestavování pořadníků družstva a schopnosti
člena podílet se svými peněžitými členskými
vklady na výstavbě předmětného bytového
domu (čl. 29 – 31 stanov). Každý bytový dům je
přitom samostatným hospodářským střediskem
domovního
hospodaření
financovaného
a hospodařícího z členských vkladů a nájemného
uživatelů bytů střediska a stanoveného do výše
ekonomicky oprávněných nákladů bez zisku
(čl. 93 stanov).
Skutečné náklady výstavby nových družstevních
bytů se promítají do finanční účasti členů
družstva (stanovují se zálohově z rozpočtu stavby
a vyúčtují se po jejím dokončení) splacením
pořizovacího členského vkladu (cca 25 % ceny
stavby) před zahájením výstavby bytového
družstevního domu a splácením investičního
úvěru družstva v rámci měsíčního nájemného
(cca 75 % ceny stavby) po dobu nejméně 25 let.
Konkrétní podmínky majetkové účasti členů
stanoví orgány družstva před zahájením výstavby
a se zájemci z řad členů družstva k tomu uzavírá
příslušné vkladové a nájemní smlouvy.
Předpokládaný časový harmonogram přestavby
na družstevní bytový dům (nejbližší možný
termín realizace)
• zpracování kompletní projektové
dokumentace a rozpočtu do ledna 2019
• stavební povolení a výběr dodavatele stavby
do května 2019
• zahájení přestavby od června 2019
• předání bytového domu a bytů do užívání
do prosince 2020
Zveřejnění podmínek finančního plnění členů
družstva a žádosti členů o zařazení do výstavby
bytového domu (družstevního bytu) – začátkem
roku 2019 a splnění vkladové povinnosti členů
zařazených do výstavby – květen 2019.
Zájemci z řad zletilých občanů obce Malé
Hoštice, kteří se stanou členy našeho bytového
družstva a přijmou podmínky své účasti na
tomto projektu, mohou nejen uspokojit svou
bytovou potřebu, ale i přispět k další humanizaci
a rozvojovým záměrům své obce.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci k dosažení
tohoto cíle.
Radovan Peterka, předseda družstva

Dvě neštěstí z počátku 20. století
V letech 1870–1912 vycházely v Opavě české noviny s názvem Opavský týdenník. Mezi krátkými
zprávami z roku 1902 zde můžeme najít popis
dvou pracovních úrazů, které se přihodily v jeden den zedníkům z Malých Hoštic. V té době
probíhala přestavba městské věže Hláska a byly
budovány kasárny na dnešní Mařádkově ulici.
„V pátek 10. října spadl při přestavbě obecní budovy na Horním trhu v Opavě zaměstnaný zedník
Frant. Vítek z Malých Hoštic z nepatrné výše půldruha metru tak nešťastně, že musil býti převezen
do zemské nemocnice, kde v neděli svým poraněním podlehl. Spadl na záda s nákladem cihel, který nahoru nesl.
V týž den podobné neštěstí potkalo 15letého Richarda Fitzka, též z Malých Hoštic, který při vynášení malty ve kbelíku sřítil se z výše druhého
patra na novostavbě četnických kasáren v Gabelsbergově ulici v Opavě, tak že v bezvědomí do nemocnice byl odvezen. Utrpěl zlomeninu několika
žeber a bude asi při životě zachován.“
Bližší informace o obětech obou neštěstí lze zjistit z církevních matrik. V úmrtní knize opavské
farnosti Panny Marie je záznam o smrti Franze
Wittka (psáno německy), který zemřel v zemské
nemocnici 12. října 1902 na následky zlomeniny
páteře. Byl pochován zřejmě na opavském městském hřbitově, protože v matrice velkohoštické
farnosti o jeho pohřbení není záznam.
Franz Wittek se narodil 29. září 1864 v Malých
Hošticích jako syn zahradníka Antona Wittka
a jeho ženy Anny, rozené Kotzianové. Dne 13.
listopadu 1888 si ve velkohoštickém kostele vzal
za ženu Marii Watzlavikovou (*25. 3. 1859), která pocházela ze Štěpánkovic. Svého manžela přežila o více než 30 let, zemřela v Malých Hošticích
10. října 1937.
Richard Fitzek se narodil v Malých Hošticích
1. října 1885 jako syn podruha Johanna Fitzka
a jeho ženy Anny rozené Zwonikové. Slova z novinové zprávy se potvrdila, úraz skutečně přežil
a dál se živil jako zedník. Dne 1. listopadu 1911
se oženil s Paulinou Beinhauerovou (*14. 1.
1887) z Ludgeřovic, která pracovala v Malých
Hošticích jako služka.
Za upozornění na novinový článek autor děkuje
Františku Šenkovi.
Zdeněk Kravar

Kelišk
y

CVIČENÍ PRO ŽENY
s Jindrou Fussovou

19. 9. 2018 v 19 hodin opět začínáme v tělocvičně ZŠ.
Pokud máte chuť se protáhnout
a doma samotné se Vám nechce, přijďte mezi nás.

S sebou si vezměte přezůvky a pokud potřebujete, tak pití.
13

Malohoštický zpravodaj

Mladí
hasiči
Se začátkem prázdnin jsme ukončili
svou sportovní sezónu 2017/2018,
ve které jsme v seriálu Opavské
ligy mládeže získali nepopulární
bramborovou medaili, což není vůbec
špatný výsledek, ale určitě je pořád co
zlepšovat.
Dobrou náladu do začátku prázdnin
jsme si pak udělali ještě večer
po vysvědčení na noční soutěži
v Milostovicích, odkud jsme přivezli
zlato a putovní pohár a hned následující
den se Vendě Wehowské podařilo
zaběhnout nádherný čas na trati
šedesát metrů překážek v Kravařích a
obsadit čtvrtou příčku.
O prázdninách jsme se rozutekli na
tábory a dovolené, ale podařilo se
nám sejít se i na pár tréninků, výletů
a závodů. Byli jsme na vyjížďce na
kolech údolím Raduňky, na rozhledně
v Jakubčovicích. Zúčastnili jsme se
individuálních závodů v Bludově a
v Bruntále.
Novou sezónu jsme zahájili třídenním
soustředěním, které začalo v pátek
vodáckým výcvikem na Slezské Hartě.
Na víkend jsme se pak přesunuli na
kolech do Kyjovic, kde jsme společně
s místním týmem trénovali útoky
v novém složení. Část našeho týmu
totiž dosáhla dorosteneckého věku
a pro novou sezónu začínáme tvořit

Živý růženec
Doba parného léta, dovolených a prázdnin je
již za námi a tak se ohlédneme zpětně i na naši
pouť, která se uskutečnila 12. 6. 2018 tentokrát
do Polska k obrazu p. Marie Čenstochové na
Jasnu Horu. Tento obraz byl věnován klášteru
řádu Paulínu r. 1382 slezským knížetem
Vladislavem II. Opolským. Korunovace byla
v roce 1717 a byla slavností století. Zvolili jsme si
všední den – úterý, abychom se vyhnuli davům
lidí, kteří tam denně přicházejí. Vyjeli jsme
v 7 hodin ráno za krásného počasí, ale cestou
začalo poprchávat, až se spustil silný liják, který
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družstvo, které bude závodit dle
dorosteneckých pravidel, které jsou už
velmi podobné dospělým kategoriím.
V družstvu starších žáků pak bylo
potřeba nahradit dorostence na jejich
dosavadních postech v požárním
útoku, takže také máme co trénovat.
Navíc nás v týmu starších žáků zůstalo
jen sedm, tak pro novou sezónu
budeme potřebovat vždy stoprocentní
účast na závodech Opavské ligy. Pokud
by se v Hošticích našlo šikovné dítko
v ročníku 2005 nebo 2006, které zrovna
pokukuje po nějaké nové sportovní
aktivitě, může se přijít mrknout,
případně vyzkoušet s námi trénink,
vždy v pátek odpoledne po 17:30 na
tréninkovém hřišti.
První závody nové sezóny v kategorii
starších žáků byly pro nepřízeň počasí
bohužel zrušeny. S nově sestaveným
se postupně mírnil a ustál až v poledne. Během
cesty nám otec Radovan vykládal historii Polska
a význam poutního místa a tak nám cesta rychle
uběhla. Po příjezdu před mši svatou jsme měli
chvíli čas a tak jsme obešli kapličky a pozorovali
lidi, zvláště polské děti, které letos přistoupily
k 1. sv. přijímání. Pod pláštěnkami ukrývaly
bílé šaty a zvláštností u chlapců byly obleky
bílé barvy. Přicházely se svými kněžími nebo
katechety před oltář, kde měly určené místo.
Velmi silným dotekem se stal moment, kdy
před mši svatou se za zvuku fanfár pomalu začal
odkrývat obraz Madony, a za účasti několika
kněží začala mše svatá. Další silný zážitek nám
připravily děti, které po sv. přijímání spustily

dorosteneckým týmem jsme pak
absolvovali dva závody Opavské ligy,
kde jsme zatím nezazářili, ale ani
nepropadli a jako nováčci jsme se
pohybovali ve středu výsledkové listiny.
Pro novou sezónu bych si přál, aby nás
náš sport pořád tak bavil, vytáhl nás
ze židlí ven na hřiště mezi kamarády a
abychom i nadále tvořili dobrou partu.
Petr Pfleger

děkovnou píseň: Toto je den, který dal nám Pán,
radujme a veselme se z něho. Zvlášť u druhé
sloky, kdy byly vybídnuty, aby ještě přidaly
„intenzivněji“. To snad každému zamrazilo.
Po mši svaté ve 13 hodin jsme si dali koláč a
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ZAHRÁDKÁŘI
Odpust

Malohoštičtí zahrádkáři placky pečou každé září. Placek pokryl tácek celý, na něm
kupka kyselého zelí.Chlazené pivečko k tomu - nechtělo se nikomu domů. Zdaleka to není všecko, ví to i kdejaké děcko - někdo zvedá k hlavě činky, my zas pečem
palačinky. Trocha šlehačky a marmelády - tak to mají děti rády. Je už odpustová
tradice, mít na každém stole kytice. A tak všechny stoly dědiny zdobily naše květiny. Z donesených výpěstků děláme vždy výstavku. Každý mohl něco dát, pak se
z toho radovat. Všechny druhy zeleniny obsahují vitamíny. Jablka a hrušky hned
slaďoučké jsou jako med. Jak je známo, nic se neudělá samo. A tak díky dobrým
lidem, zvládli jsme to všechno s klidem. Někdo natřel lavičky, někdo zametl chodníčky. Někdo dělal výzdobu, někdo sjel do obchodu. Někdo loupal brambory, někdo umyl záchody. Někdo přinesl kytek fůru, někdo vynesl vlajku vzhůru.
I když to vše dalo práci, užili jsme si i legraci. Když je parta dobrých lidí, úspěchy
se brzy vidí. Pak uchopili otěže naši odborníci na fotosoutěže. Hodně času tomu
věnovali, když fotečky číslovali. Z 30 soutěžních fotek zářily barvami záhony kytek. 245 lidiček hlasovalo a ty nejhezčí záhony označilo. Ale každému je přece
jasné, že všechny byly tuze krásné.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Kvetoucí záhony
našich zahrad
1. místo
snímek č. 22 - 74 hlasů - Šafarčíková

2. místo
snímek č. 24 - 45 hlasů - Ryba Josef

Nemáváme veslem, řídíme se heslem:

„Díky práci na zahradě vypadáme stále mladě“.
Ať se vám všem všechno daří, to vám přejí zahrádkáři.
A nashle zase příští září.

Za Český zahrádkářský svaz Malé Hoštice, Helena Šafarčíková

3. místo
snímek č. 26 - 42 hlasů - Paverová Jarmila

kávu u autobusu, kterou nám uvařil p. řidič a
společně jsme se vydali na prohlídku křížové
cesty, muzea, kláštera, pódia, kde se konají
obřady při zvláštních událostech a k pomníku
sv. Jana Pavla II. kde jsme se vyfotili. Co
znamenají šrámy na tváři p. Marie Čenstochové?
V r. 1382 napadli Tataři pevnost Belz, kde se
nacházela ikona p. Marie Čenstochové. Během
útoku byla poškozena. Restaurátoři provedli
odborně v Krakově opravu těchto jizev po šípu
a úderu mečem, ale ty se vždy znovu objevily,
neboť obraz byl malován temperovými barvami
v kombinaci se zředěným voskem a tak tyto
šrámy zůstaly viditelné do dnešního dne. Na

závěr jsme ještě navštívili stánky se suvenýry
a vydali cestou zpět. V autobuse zněly zpěvy
za doprovodu kytary. Pan farář nám každému
věnoval obrázek p. Marie Čenstochové
s modlitbou a tak na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří přispěli k dobré náladě a zvlášť p.
Gűnteru Holleschovi za zajištění autobusu a
všem zastupitelům za podporu naši činnosti.
Věřím, že každý zúčastněný se vydal na tuto
pouť s nějakým úmyslem, prosbou, poděkovat
nebo jen tak nabrat síly, smysl. Kéž se tyto
úmysly každému splní a již se těšíme na další.
Fialová Marie
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FOTBAL
Letní grilování
Jako na grilu. Tak si museli někteří z nás
připadat letošní léto. Počet tropických dnů se
vyšplhal na neuvěřitelných 46 . Úplně vidím, jak
cestu do Velkých Hoštic lemuje alej kokosových
palem a za cihelnou se zvedá první písečná
duna na severní Moravě… No snad to takové
divoké nebude. Zmiňuji to proto, že přímou
úměrou k počasí vypadá i vzhled fotbalových
trávníků. Někde zbyly pouze vyschlé pláně bez
života. Naštěstí v našem sportovním areálu se
celé parné léto poctivě kropilo, díky klukům
z Áčka, především Honzovi a Romanovi
Grygarčíkovým. Letním starostem o hřiště
předcházela poměrně velká rekonstrukce hrací
plochy ve formě vertikutace, zaštěrkování,
propíchání, dosetí, zahnojení. Došlo na opravu
brankovišť. Jen pro zajímavost, na hrací plochu
bylo rozmetáno přes 60 tun štěrku. Také byla
zadlážděna plocha vstupu mezi oběma hřišti,
opravena skruž, ze které se napojují hadice
k zalévání. Tato plocha bude zároveň sloužit
jako manipulační prostor při sečení trávníku.
Za vydatnou finanční pomoc při těchto pracích
děkujeme obci. I přes veškerou snahu a starost
budeme přeci jen uvažovat o trvalé závlaze,
která se dá nastavit automaticky a může se
kropit především v nočních hodinách. Je to
alfa i omega správné péče o trávník – a to nejen
na hřištích, ale i zahradách. Kropení přes den
nemá příliš smysl, voda se rychle odpařuje a
může dojít i k tvorbě plísní na ploše trávníku
nebo k jeho vypálení.
Určitě vás také zajímá, co se děje na světové i
domácí fotbalové scéně. Když pomineme velký
přestup Ronalda z Realu Madrid do Juventusu,
Joela Kayamby z Opavy do Plzně , tak nás
určitě potěšil trvalý přestup Patrika Stříbného
s Danielem Šromem do Malých Hoštic.
Musím také zmínit vítěze MS v Rusku Francii,
zklamaného Luku Modriče, neuvěřitelnou
branku Benjamina Pavarda proti Argentině
nebo bleskový protiútok Belgie v nastavení
proti Japonsku.
Nároďák dostal pět banánů od Rusů a je čas na
výměnu trenéra. Opavu opustil vynikající kouč
Roman Skuhravý, my si toho našeho Romana
ohlídáme. Ten náš má smlouvu do důchodu….,
teda pokud budou výkony mužů stále na
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současné úrovni! Určitě jste také zaznamenali
rozšíření počtu jednotlivých družstev. Troufám
si tvrdit, že na okresní úrovni bychom jen
stěží hledali jiný klub, který je přihlášen do
tolika soutěží. Naším cílem je udržet věkovou
návaznost jednotlivých kategorií tak, aby mladí
fotbalisté nekončili, případně neodcházeli
jinam, ale vytváříme takové podmínky, aby
mohli fotbalově růst až do dospělosti. Minižáky,
resp.starší přípravku ve věku 5 – 10 let trénuje
Roman Kovář s Lukášem Haimem a Tomášem
Schaffartzikem a letos se poprvé přihlásili
do soutěže. Stále mají všichni noví malí
fotbalisté možnost přijít na trénink a v případě
zájmu začít trénovat. Tel. na trenéra Romana
Kováře je 603 786 720. Mladší žáky, věkové
kategorie 10 – 12 let, trénuje Martin Vltavský
s Ondrou Tamfalem. Díky Martinovi se
podařilo také angažovat Marka Fusse. O starší
žáky věkové kategorie 12 – 14 let se starají kluci
z Áčka pod vedením Honzy Grygarčíka. Dorost
vede mimo jiné také Roman Kovář (ten kluk se
musí asi naklonovat) a Radim Hlavenka. Nově
bylo založeno družstvo Muži B pod vedením
Petra Fusse. Je to již everergreen, založíme,
zrušíme, založíme …… uvidíme, jak se bude
„béčkařům“ dařit. Vedení mužů A má stejné
složení, a to Roman Grygarčík, Martin Sliž
a Stanislav Fiala. Mimo již zmiňované kluky
Patrika a Daniela přišel na jaro také Roman
Staníček a odešel Marek Elek, který nyní působí
v Sigmě Olomouc jako masér.
Nejen SFC Opava hledá generálního sponzora
a nabírá nové hráče, i my bychom ocenili
firmy, které by měli zájem o propagaci formou
reklamního banneru ,či umístění loga na
dresu. Aktivní mládeže není nikdy dost, takže
pokud máte doma nudící se ratolest, s očima
zabořenýma do displeye telefonu a největší
namáhanou části těla jsou palce na rukou od
zasílaných SMS či hrajících digitálních her,
jsme tady, abychom ukázali, že volný čas se dá
trávit i jinak a že přátele nejsou jen ti sdílení na
facebooku, ale také ve skutečném životě. Mějte se
krásně a fanděte s námi! Za fotbal Lukáš Vaněk

Nedělní bohoslužba
se bude sloužit v Malých Hošticích
dne 25. 11. 2018 v 8:30 hod.
za všechny živé a zemřelé
sportovce k 95. výročí
TJ Slavia Malé Hoštice!

Den Bernarda ve 100dole Slavte s námi!
Den Bernarda se blíží! Přijďte ochutnat velké
nebo malé pivo Bernard za pouhých
15 korun. Na čepu bude Bernard 10,
Bernard 12 nefiltr, Bernard 12 polotmavá
a Bernard 14 nefiltr. K pivu si můžete dát pečené
koleno nebo tatarský biftek. Rezervujte si včas
své místo na tel. 730547540.

Svatomartinská husa

Od pátku 9. 11. do neděle 11. 11. u nás.
Pouze rezervace.
Dále nabízíme prostory a náš servis k pořádání
oslav, firemních večírků, třídních srazů či jiných
setkání. Zajistíme gastroservis pro vaše zahradní
párty – pečená kolena, žebra, čepované pivo,
vše dle vašich požadavků.
Děkujeme za vaši přízeň
a krásný podzim přeje Váš 100dola tým

