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Vážení spoluobčané,
tropické letní teploty se s námi rozloučily. Nastalo období mariánského a babího léta a blížící se barevný podzim. Rána
a večery už jsou chladnější, dny kratší.
Každé období má ale své kouzlo, tak si
ho s chutí užívejte.
Tři měsíce uběhly jako voda a vy se opět
můžete dočíst, jak si naše spolky jakkoli
aktivně užívaly letních měsíců. V našem
zářijovém zpravodaji se třeba dočtete,
jak zábavné i naučné jsou výlety našich
členek Českého červeného kříže či seniorů, jak se tvrdě trénuje na sportovním
poli a někdy této dřině neodpovídají
výsledky soutěží, jak si zahrádkáři zvelebují svůj areál, jak mateřská škola získala
titul „Školka spolupracující s Mensou“
a také prodloužení provozní doby, jak
rozkvetlo prostředí v naší základní škole
a kolik neskutečně náročných projektů

se tam s dětmi realizuje a připravuje. My
jsme na naši školu skutečně právem hrdí.
Zpravodaj vám nabízí také velmi poučný
a laskavý článek členky Živého růžence,
dočtete se opět něco z historie Malých
Hoštic, budete informováni o investičních a neinvestičních akcích obce, rady
z preventivní poradny, okénko k nahlédnutí do kulturních a společenských akcí.
Každý si určitě najde to své. Připravit
vydání zpravodaje není jednoduchá záležitost, a proto všem přispívajícím vyjadřuji velké poděkování.
Milí malohoštičtí,
je za námi další čtyřdenní, náročný malohoštický odpust. I když nám v sobotu
a v neděli k večeru počasí moc nepřálo, sešli jsme se pro pobavení, posezení
s přáteli, poslechnout si dobrou muziku,
pohrát si s dětmi a něco dobrého ochutnat. Nemohu opomenout mši svatou
v naší krásné kapli, která byla sloužena
k oslavě narození Panny Marie, což je
také důvod našeho malohoštického odpustu. Přestože v dnešní uspěchané době
má každý málo času, mnozí z vás opět
prokázali, že práce pro druhé je samozřejmostí.
Všichni, co se na odpustu podíleli, pro-
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Poradna pro občany: Mgr. Ing. Lenka Prokschová,
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jasnili pochmurné dva dny svým přístupem, účastí, obětavostí a vlídnými slovy.
Možná to jsou pro někoho drobnosti
a neuvědomují si, že vlídnost, laskavost
či milý pozdrav nám podstatně zlepšují náladu. Pomoc druhým, povzbudivá
slova a úsměv jsou to nejcennější, co
můžete s lidmi sdílet. I takové maličkosti mění svět!
Miroslava Konečná, starostka

Malohoštický zpravodaj

Zamyšlení...
Deštné pralesy, tajemství života
Víte proč se nazývají deštné pralesy
deštné? To jsou ony, které svou schopností nechávají zrodit se dešťovým
mrakům.
Deštné pralesy jsou pro naši planetu
nezbytné. Bez nich nebudeme moci
zajistit vodu a kyslík potřebný k našemu životu. Spolu s oceány a vzdušnými
proudy udržují na naší planetě klimatickou rovnováhu.
Na světě zbylo již jen 20% deštných pralesů, které stále svým způsobem života
ohrožujeme vymýcením, v poslední

době silnými požáry. Deštné pralesy
jsou zdrojem deště, ochlazují, chrání
a zavlažují náš svět. Další schopností
deštných pralesů je uvolňování páry,
která vytváří klenbu mraků a ochlazuje naši zemi. Vytváří stín a ochlazuje
nejrozpálenější části světa. Odráží zpět
do vesmíru většinu slunečního záření.
Bez této ochrany by byl život na planetě nesnesitelný.
Největším nepřítelem deštných pralesů
je honba za penězi a ziskem. Vzácné,
staré stromy deštných pralesů jsou ká-

ceny a prodány. Úrodná pralesní půda
je využita k tvorbě polí. Využita a po
krátkém čase, kdy nastupuje eroze, se
půda změní v poušť. Tato mrtvá pole
jsou opouštěna, aby se založila jinde
nová, podobným dravým způsobem.
Z největší části jsou deštné pralesy
vymýtány pro tvorbu plantáží na výsadbu
palmy olejné, ze které se těží palmový
olej.
Lidé nedokážou přežít bez deštných
pralesů, deštné pralesy však bez lidí
ano. Bez vody se na Zemi také nedá
žít. Hrozí nám vlivem stále větších
teplotních rekordů na Zemi bez dešťů
zánik? Zamysleme se a hlavně, pro zadržení vody v přírodě bez zbytečného
plýtvání, se snažme každý něco udělat.
(převzato z odborného časopisu)

Poděkování
Upřímně bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na tom, aby naše obec
byla čistá a upravená. Naše kulturní a společenské akce by se také neobešly bez
obětavých a pracovitých organizátorů, bez dobrovolníků, bez jedinců, kteří
se podílejí nezištně na jejich organizaci.
Velmi si vážím práce našich předsedů
složek a jednotlivých občanů, a tímto
děkuji:
• p. Karlu Sližovi, který bez váhání
obětuje svůj volný čas při urgentních
akcích a mnohých aktivitách obce
• P. Bronislavě Klingerové za dobrovolnou a nezištnou pomoc při náročném
chystání a úklidu prostor k uskutečnění odpustu
• manželům Wehowským, manželům
Klingerovým, Edovi Ribkovi, Robertu Šafrankovi a Petře Pitrašové za pomoc při zdobení pódia na návsi
• manželům Holešovým, Mošovým,
Fialovým a všem ostatním za výzdobu a přípravu prostor pro konání mše
svaté u Kaple Panny Marie
• našim zpěvačkám a zpěvákům
a také chrámovému sboru od Sv. Ducha pod vedením p. Jiřího Horáka za
hudební doprovod při nedělní mši svaté
• p. Karlu Müllerovi za zajišťování dechových kapel a za péče o hudebníky
kapel
• všem našim pracovníkům - p. Hele-
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ně Řeháčkové, p. Haně Staníčkové,
p. Petře Pitrašové, p. Edovi Ribkovi,
p. Robertu Šafrankovi za obětavou
a spolehlivou pomoc při chystání náročného odpustu
• zvláštní poděkování patří p. Marii
Vegelové za přípravu atraktivního,
třídenního kulturního programu a p.
Lence Prokschové za přípravu pátečního kulturního programu
• velké poděkování patří také zastupitelům - p. Marii Vegelové, p. Lence

Prokschové, p. Jarce Malé, p. Pavlu
Věnckovi, p. Lukáši Vaňkovi, Michalu
Kokoškovi, kteří se podíleli na zajištění bezchybného průběhu odpustu
• p. Stanislavu Fialovi za dobrovolnou
třídenní
pořadatelskou
službu
na odpustu
• p. Karlu Kopperbergovi za organizování všech letních aktivit, rekonstrukci kříže v Pustých Jakarticích
a všem ženám, které nazdobily kapli
na Pustojakartický odpust
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akcích v roce 2019
Víceúčelová hala – Zastupitelstvo
statutárního města Opavy schválilo
na svém zasedání 9. 9. 2019 dotaci na
halu ve výši 28 714 840 Kč. Firma FEMONT již začala s realizací stavby.

• p. Aleši Klementovi za přípravu
pumptrackové dráhy k uspořádání
soutěže v našem sportovním areálu
• p. Aleši Klementovi a Michalu Kokoškovi jako hlavním organizátorům při uspořádání a realizaci pumptrackového dvoudenního
závodu
• p. Zdeňku Kravarovi, za zpracování
a poskytnutí článků o historii v naší obci
• p. ředitelce Marcele Rončkové
za ochotu, za nevšední spolupráci a
výjimečné aktivity ve škole, čímž zvyšuje úroveň nejen naší školy, ale i obce
• všem, kteří pravidelně svými články
přispívají do Zpravodaje
•
Poděkování našim složkám:
• sboru dobrovolných hasičů, fotbalistům, Medvědům, hokejistům,
tenistům za reprezentaci naší obce
v soutěžích
• 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, hoke-

•

•
•

•
•
•

jistů, tenistů, zahrádkářů za zajištění
prodejních stánků a dalších složitých
úkolů v rámci pořádání odpustu
Medvědům, Keliškám, Klubu seniorů, členkám Českému svazu žen,
členkám Českého červeného kříže,
členkám Živého růžence za 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. Josefu Rybovi, p. Drahoslavě
Armlichové, Jindřišce Fussové za organizování nevšedních výletů pro své
členy spolků
spoluobčanům za péči o udržování
čistoty chodníků a 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.

Bezdrátové rozhlasy – na žádost městské části firma EMPEMONT začne
s montáží nových rozhlasů až ke konci
září. Tato akce byla vysoutěžena ve výši
1.503 959 Kč, městská část zaplatí jen
30 %.
Komunikace Luční – firma STRABAG
dokončila rekonstrukci ulice Luční
v celkové výši 2 183 301 Kč. Ať se občanům po nové komunikace dobře jezdí.
Komunikace Sportovní – Ředitelství
silnic a dálnic začne komunikaci opravovat dle svých možností, oprava bude
dokončena do prosince 2019.
Chodník U Statku – tato komunikace
byla po letech převedena na statutární město Opava a městská část chce
zahrnout opravu chodníku do svého

Miroslava Konečná

Zvláštní poděkování
Zvláštní poděkování patří panu Janu Winklerovi z Malých
Hoštic, který dovršil 120 bezpříspěvkových odběrů krve.
Ocenění Zlatého kříže převzal na Magistrátu města Ostravy
v červnu 2019. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. V září 2019 obdržel úřad
městské části toto sdělení ČČK a je nám ctí, že můžeme tuto skutečnost sdělit našim spoluobčanům. I my se k poděkování připojujeme.
Miroslava Konečná
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rozpočtu v příštím roce se spolufinancováním Technických služeb Opava.
Komunikace Slezská – došlo k opravě
některých výtluků silnice.
Cyklostezka z Malých Hoštic ke Kauflandu – projektová dokumentace
byla odevzdána na Ředitelství silnic
a dálnic, poté bude postoupena odboru
výstavby v Opavě k vydání stavebního
povolení. Bohužel se v letošním roce
nestihne podat žádost na Státní fond
dopravní infrastruktury vzhledem
k požadavkům dotačního titulu, takže
se žádost může podat až v příštím roce.
Cyklostezka Malé Hoštice směr Velké
Hoštice – udržitelnost projektu končí
na podzim 2019. Městská část podala požadavek na odbor investic města
Opavy ke spolufinancování opravy
úseku v délce 700 m. Celková oprava
byla vyčíslená cca na 500.000 Kč.
Rozšíření garáže U Kaple – pracuje se
na projektové dokumentaci k rozšíření
garáže na ulici U Kaple. Ta bude navazovat na vyprojektovaný bytový dům.
Bytový dům na ulici U Kaple – byli jsme
seznámeni s projektovou dokumentací,
po obdržení stavebního povolení začne
bytové družstvo Rozvoj stavět v bývalém víceúčelovém domě 27 bytů.
Dopravní značky na našich komunikacích a obnova směrových tabulí ulic –
čekáme na výsledky projektu.
Stavební pozemky nad hřištěm – Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 9. 9. 2019 schválilo smlouvu
o společném financování se soukromým majitelem k vybudování infrastruktury. Dále se bude zadávat
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vypracování projektové dokumentace
k výstavbě infrastruktury a příjezdových cest. Do srpna 2020 by mělo být
vydáno stavební povolení, poté dojde
k rozparcelování a prodeji pozemků.
Pozemky byly předány statutárnímu městu Opava, to bude na základě
zpracovaných zásad určovat způsob
prodeje.
Instalování počítačů – Městská část
obdržela 18 přihlášek ke kurzům na
PC, senioři budou informováni o dalším postupu, o výukových dnech atd.,
písemnou formou.
Kontejnerové stání – v roce 2020
se bude budovat nové kontejnerové
stání na ulici Cihelní.
Rozhledna na bunkru nebo pozorovatelna v lesoparku? – zastupitelé budou
rozhodovat o dalším projektu v rámci
investic z rozpočtu roku 2020.
Zastávka MHD – dojde k opravě již vyznačeného zálivu horní zastávky MHD
(u Sližových) Technickými službami
Opava.
Granty SMO – jeden z posledních

úspěšných grantů v tomto roce podaných na město je zapůjčení dřevěného betlému z Pradědovy galerie, který
si budete moci prohlédnout v rámci
adventních neděl v přísálí obecního
domu.
V rámci projektu SOH jsme získali
zdarma 2 stoly, 4 lavice a 2 informační
tabule pro cyklisty, které již byly umístěny na určená místa. Po 5 letech se
tento mobiliář stane majetkem městské
části.
O dalších postupech investičních a neinvestičních akcí budete nadále informování prostřednictvím Malohoštického zpravodaje.
Miroslava Konečná
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• Kulturní okénko •
Čtvrteční a páteční malohoštický odpust
Odpustové čtyři dny se v Malých Hošticích opět vydařily. I přes ochlazení
a déšť občané Malých Hoštic ukázali,
že nejsou z cukru a něco vydrží a přišlo
se jich podívat na připravený program
hodně. Ve slunečném čtvrtku se na
atrakcích vyřádily a užily si hlavně děti.
I když i dospělí využili možnosti zahrát
si deskové hry. Společně pak všichni
shlédli film rodinný film Psí poslání.
Pátek patřil úvodem workshopu hry
na africké bubny, kde si děti i odvážní dospělí vyzkoušeli, že rytmus má
v sobě každý, jen je ho potřeba přenést na kůži bubnu. Pokračovali jsme

dvěma rockovými skupinami a letos bylo hodně tanečníků, a to i děti
a starší generace (viz. fota). Program
ve čtvrtek i pátek skončil ve 22 hodin
a myslím, že se oba dva dny vydařily. Velmi si vážím každého, kdo svou
energii a čas vkládá do aktivit pro
ostatní. Odpust není jen o zábavě, ale
také o toleranci, respektování zájmů
a vkusu jiných, setkávání rodin, přátel,
sousedů, prostě o lidské vzájemnosti.
Jsem ráda, že letos se odpust v tomto
smyslu opravdu povedl.
Lenka Prokschová, zastupitelka

Sobotní malohoštický odpust
Po čtvrtečním a pátečním malohoštickém odpustu se očekával tradiční,
sobotní zlatý hřeb ve formě dechové
hudby. Co čert nechtěl, kolem 13 hodin začalo pršet. I přesto dechová kapela Gloria pod vedením pana Zdeňka
Gurského s dvaceti členy zahájila v půl
třetí koncert a od prvních chvil bylo
zřejmé, že nás čeká hluboký kulturní
zážitek. Jejich Ave Maria, Tenkrát na
Západě nebo tradiční písně Za tú horú,
za vysokú, Láska největší, opravdu stály za to. Mnoho přítomných posluchačů si pochvalovalo, že přijela kapela
skutečně na úrovni, která koncertuje
převážně v zahraničí, umí také koncer-

tovat v němčině, angličtině či italštině
a vydala za svou existenci již mnoho
CD. Bohužel, tentokráte to nebylo příliš do tance, protože by to byl taneček
mezi kapkami deště.
Večer přijela koncertovat rocková kapela Hot Strings Band, která zahrála české i zahraniční starší „hitovky“
a z přihlížejícího osazenstva se opět
stali posluchači, protože déšť nemilosrdně smáčel ty, kteří našli odvahu
na některou z písní tančit.
Z několika stran jsem zaslechl,
proč tu nemáme třeba Kryštofy, Ledeckého, No Name apod. Jen
na vysvětlenou: jednak velká do-
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stupnost kultury ve městě během
roku, kdy stačí sednout na MHD nebo
vlak a do 15 minut jste ve městě a ta
druhá, a daleko podstatnější, je ta, že
za hodinu a půl hraní si berou některé celebrity od 200 do 500.000,- Kč.
A za to máme minimálně půlku nového chodníku na některé z ulic, kde
bydlíte nebo denně procházíte. To jen
na vysvětlenou, proč se snažíme peníze
investovat trochu jiným směrem.
I přes nepřízeň počasí během soboty si
myslím, že nakonec vše dopadlo dobře
a po roce bylo opět pár dnů k tomu,
abychom se společně setkali a upevnili
vztahy na místě zvaném Malé Hoštice.
Malé názvem, ale velké duchem, díky
lidem, kteří zde žijí. Tak zase za rok.
Lukáš Vaněk, místostarosta

Nedělní malohoštický odpust
Neděle začínala tradičně mší svatou v kapli Panny Marie Lurdské a v odpoledních hodinách pokračovala zábavou na návsi. Překvapením bylo vystoupení
mladých judistů z TJ Slezan Opava, kdy pod vedením trenéra Dana Tatarina
převedli komentovaný trénink, ukázku pádů a samozřejmě i samotného boje.
Sourozenci Čechovi i Schölzigovi reprezentují TJ Slezan nejen v ČR, ale i na
mezinárodních soutěžích a Emma Schölzigová dokonce získala zlatou medaili
na letošní olympiádě dětí a mládeže. Jejich vystoupení i jednotlivé ukázky sklidily velký potlesk všech přihlížejících.
V průběhu celého odpoledne se děti vyřádily na 3 skákacích hradech a dlouhém airtracku. Ten měl snad u dětí ještě větší úspěch, když už se zdálo, že kvůli deště všichni odejdou. Velký zájem byl i o další novinku – fotobudku. Zde
se zájemci fotili s různými doplňky či pokrývkami hlavy, přičemž si ihned
odnášeli fotografie. Ve skanzenu se vystavovaly panenky z Dobroslavic, kde
si hlavně děvčátka mohla přijít na své. Celé album si můžete prohlédnout na
webu: https://male-hostice.rajce.idnes.cz/ či na facebooku. Poslední zábavou
bylo malování sádrových sošek a o hudební kulisu se po celé odpoledne staral
DJ Komárek. Přestože kvůli nepřízni počasí bylo pár atrakci zrušeno, myslím,
že i tak měl letošní odpust úspěch.
Většina pomocníků se podílí na správném chodu odpustu tradičně několik let,
a proto všem, kteří se o tento úspěch zasadili i letos, chci moc poděkovat! Bez
Marie Vegelová, zastupitelka
Vás by odpust nebyl tím, čím je.
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Příměstský tábor v Malých Hošticích
Přelom prázdnin byl tak jako v minulém roce zábavný zejména pro naše nejmenší. Již druhý rok u nás totiž probíhal příměstský tábor ve spolupráci s CVČ
Kravaře, pod vedením Pavly Fiedlerové. Téma letošního roku byla Letní cesta za
dobrodružstvím. Zcela zaplněný tábor každý den poznával jiný světadíl. Děti si
užily nejen výletů do ZOO, Hradce nad Moravicí a aquaparku, ale i závěrečného
opékání s rodiči, kdy na ně čekalo překvapení v podobě skákajícího hradu. Kladné
recenze dětí i rodičů nám dávají najevo, že bychom tuto novou tradici měli ponechat i pro příští rok. Téměř 300 fotografií naleznete na stránkách CVČ: http://
www.cvckravare.cz/fotogalerie/600/ .
Marie Vegelová, zastupitelka Přelom prázdnin byl tak jako v minulém roce zábavný zejména pro naše nejmenší. Již druhý rok u nás totiž probíhal příměstský tábor
ve spolupráci s CVČ Kravaře, pod vedením Pavly Fiedlerové. Téma letošního roku
byla Letní cesta za dobrodružstvím. Zcela zaplněný tábor každý den poznával jiný
světadíl. Děti si užily nejen výletů do ZOO, Hradce nad Moravicí a aquaparku, ale
i závěrečného opékání s rodiči, kdy na
ně čekalo překvapení v podobě skákajícího hradu. Kladné recenze dětí i rodičů nám dávají najevo, že bychom tuto
novou tradici měli ponechat i pro příští
rok. Téměř 300 fotografií naleznete na
stránkách CVČ: http://www.cvckravare.cz/fotogalerie/600/.
Marie Vegelová, zastupitelka

Nová posezení a informační cedule

s mapou cyklostezek na Hlučínsku

V letošním roce pořídilo Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s Malými Hošticemi dvoje posezení a 2 informační cedule
s mapou cyklostezek Hlučínska. Mobiliář byl umístěn u malého mostku směrem ke Globusu a v lesoparku nad ulicí Horní,
kde bude posezení ještě dokončeno k pohodlnému odpočinku, které pak můžete v hojné míře využívat k zastavení při svých
výletech. Zakoupení mobiliáře získalo Sdružení obcí Hlučínska dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“. Po 5 letech se stane majetkem Malých Hoštic, do té doby se nesmí s tímto
majetkem jakkoli jinak nakládat.
Někteří lidé se však domnívají, že když je to obecní majetek a není to u něho nebo u souseda, mohou si natlouct na informační tabuli cokoli. Hluboce se mýlí a pokud takto učiní, musí počítat s tím, že ponesou za svůj čin plnou zodpovědnost.
Miroslava Konečná
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Pustojakartické léto
Nejpříjemnější období roku - léto, je bohužel už za námi. Dny se znatelně krátí,
večery ochlazují a děcka zase chodí do školy. No a ani se nenadějeme a budou
tady Vánoce. Ale nepředbíhejme. Všechny letošní plánované letní akce proběhly k plné spokojenosti všech. Čtvrté Setkání rodáků, Filmové léto, Knybajtelfest,
či Slavnostní mše svatá. Byl vykácen napůl suchý smrk u kaple a díky aktivitě paní
Jany Šatkové došlo i na opravu a vysvěcení kříže na okraji Jakartic, směrem na
Opavu. Zde se také je třeba zmínit o Simoně a Monice Řehulkových, které stojí za
obnovením malby Ježíše Krista na tomto kříži. Pochopitelně se (a nejen) na tomto
bohulibém díle podílelo vícero lidí. Všem patří mé poděkování. V příštím roce
oslavíme výročí 750. let od první písemné zmínky o Pustých Jakarticích. Věřím,
že důstojně a se vším, co k takovému výročí patří.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem příjemný a vlídný podzim, ve zdraví
a pohodě.
Karel Kopperberg,zastupitel

Jedenáctý ročník Festivalu kultury
a hlučínských řemesel je za námi
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již
pojedenácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 7. července se
zde již tradičně představily folklorní
a taneční soubory a kapely z celého
Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská
dechová hudba Bolatice, Hlučíňanka,
Slezská kapela a Dolbend, folklorní
soubor Vlašanky a taneční soubory
Bolatické seniorky, Vřes, Slunečnice,
Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky
MK Ballerisimo Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně
jarmark řemesel. Letos si návštěvníci
mohli zakoupit paličkované výrobky,
keramiku, skleněné vitráže, bižuterii,
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pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod.
Ochutnat mohli např. domácí kozí

sýry, bramboráky, regionální pivo
a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravách a průběhu festivalu,
všem účinkujícím za prezentaci toho
nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků
městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín
za pomoc při přípravách i při samotné
koordinaci festivalu, obci Vřesina za
zapůjčení prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět
na viděnou!
Lenka Osmančíková
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Dbejte na prevenci
Ačkoliv příjmy většiny obyvatel ČR
rostou, tak počet exekucí je stále vysoký. V roce 2018 bylo zahájeno 499512
nových exekučních řízení a průměrně
vymáhaná částka činila 63339 Kč.
Z praxe v poradně vím, že častokrát se
lidé dozvědí o nějakém dluhu až poté,
kdy jim je tzv. obstaven účet nebo nemovitost, případně rovnou zaklepou
na dveře pracovníci exekutora. V té
době již začínají naskakovat náklady
exekuce – 15 procent z dlužné částky
jako odměna exekutora a náklady exekuce minimálně 3500 Kč + DPH 21
procent. Lidé často tvrdí, že vůbec neví
o tom, že dluží, že si nepamatují, že
dostali upomínku, výzvu, předvolání
apod. a jsou překvapeni.
Pro zamezení případů „nedoručení“
(často jde o pouhé zapomnění převzetí,
převzetí písemnosti rodinným příslušníkem, nevyzvednutí ve lhůtě a vhození do schránky, ve smlouvě uvedená
doložka o přímé exekuční vykonatel-

nosti apod.) je vhodné zřídit si datovou
schránku, tzv. ISDS. Tuto si může každý
občan zřídit na každé poště na přepážce Czechpoint, na Hlásce apod. a stačí
mu pouze občanský průkaz. Dostane
pak přístupové údaje a na stránce mojedatovaschranka.cz si zadá přidělené
uživatelské jméno a heslo. Do datové
schránky pak úřady a také společnosti
(lépe je ale jim sdělit identifikační údaje Vaší datové schránky, a že si přejete
tam zasílat všechny písemnosti) zasílají
všechny výzvy, upomínky, předvolání a
další písemnosti. Vy se pravidelně do
datové schránky přihlásíte a zkontrolujete doručenou poštu a nic by Vám tak
už nemělo uniknout. Zřízení datové
schránky je vhodné i v případě, že jste
často na cestách a máte obavu, že by
Vám mohla nějaká důležitá písemnost
uniknout nebo ji nedostanete včas.
Další možností prevence je pravidelná kontrola registrů bankovních BRKI
(banky) i nebankovních NRKI (ne-

bankovní poskytovatelé úvěrů, leasingu). Tento získáte po zaslání formuláře
s úředně ověřeným podpisem za 100 Kč
+ poštovné, případně si můžete sjednat
přístup online a nahlížet pravidelně za
výhodnější cenu (viz. www.kolikmam.
cz). Výpis z registru SOLUS (zde jsou
distributoři energií apod.) získáte přes
sms nebo písemně (viz. www.solus.cz).
Vhodná je rovněž pravidelná kontrola
údajů ve veřejně dostupném systému
katastru nemovitostí. Zkontrolujte také
čas od času zápis u nemovitostí svých
starších příbuzných. Bohužel se stává,
že podepíšou a ověří podpis na smlouvě o úvěru a ani neví, že zároveň podepsali i zástavní smlouvu k nemovitosti.
Čím dříve se pak toto řeší, tím větší
šance na úspěch. Pokud máte dotazy,
neváhejte se na mne obrátit.
Mgr. Ing. Lenka Prokschová,
e-mail: lenkaprokschova@seznam.cz

Informace Českého červeného kříže
Krásné, prosluněné a hlavně teplé léto
máme za sebou. Doufám, že jste si ho
všichni užili a naše organizace s členkami si léto užila různými akcemi.
S důchodci jsme navštívili Úvalno,
jeli jsme vlakem, navštívili jsme Zrcadlový labyrint, Retro muzeum Fary
a nakonec jsme si udělali výšlap až
na rozhlednu. V červenci jsme našim
hasičům poskytli zdravotní dozor při
jejich závodech v Malých Hošticích.
Navštívili jsme nedaleké Kravaře, byli
jsme na prohlídce zámku a prošli si
krásné okolí. A koncem měsíce jsme
se projeli vlakem do Hlučína. Byli jsme
na výstavě Vládci nocí a prošli se městem, dali si dobrou kávičku a jeli jsme
domů. V září jsme se začali připravovat
na Malohoštický odpust, vše připravit
a uklidit, počasí nám letos nepřálo,
ale v závěru se vše vydařilo. Koláče se
prodaly a hlavně nám čas zpříjemnilo

vystoupení dechové kapely Gloria.
V posledním čtvrtletí si s našimi členkami plánujeme nějaký výlet a samozřejmě
i kulturní akci. O všech aktivitách

budou členky včas informovány.
Příjemné podzimní dny všem občanům
přeje ČČK.
Za ČČK Bronislava Klingerová
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Novinky ze školního zákulisí

Se začátkem školního roku se pozornost všech aspoň na chvíli zaměří na
školu. Školkové děti se do školy těší,
prvňáčci se konečně dočkali, starší děti
vnímají příchod školního roku rozporuplně, rodiče si možná oddechnout
a ti, kteří už nemají se školou nic společného, si možná na malou chvíli
vzpomenou na přelom prázdnin a školního roku, na dobu, kdy skočilo sladké
prázdninové žití a vstoupilo se opět do
světa povinností a ranního vstávání.
Mohlo by se zdát, že letní prázdniny
jsou dobou, kdy i škola odpočívá a nic
se v ní neděje. Všechny děti jsou pryč,
paní učitelky odpočívají a škola na
2 měsíce osiří. Není to ale docela tak,
jak by se mohlo zdát. Během prázdnin
se ve škole děje spousta zákulisní, organizační práce, která ostatně probíhá
i během celého školního roku. Tato
práce je skrytá a jen občas vyplave
na povrch v podobě společenské akce,
mimořádných třídních schůzek, akce
pro rodiče apod.
O školním zákulisí a především o školním zákulisí rozvíjející aktivity i prostředí školy bych Vám v tomto článku
chtěla povědět o něco více.
Když vstoupíte do budovy školy, můžete si všimnout změn v estetickém
ztvárnění školních chodeb. Není náhodou, že zde přibyly nástěnky s popisky různých projektů. Vedle ředitelny
vznikla na stěně židlička pro „Palečka“
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– ušitou hračku a důležitého projektového maskota školy. Čtete tyto nástěnky? Pokud ano, jste v obraze a pokud
ne, tento článek Vám shrne poznatky,
které byste čtením nástěnky dosáhli.
Škola již nějakou dobu rozvíjí své aktivity nad rámec běžné výuky. Snaží

se tak vytvořit prostředí, které by odpovídalo moderním trendům výuky
a bylo pro děti příjemné a inspirativní. K tomuto účelu jsou dnes ve velké
míře využívány dotace. Není snadné
se k těmto dotacím propracovat a odměnou bývá ještě náročnější realizace
dotačního záměru. Nicméně výsledek
bývá přínosný a otevírá nové možnosti.
Během školních prázdnin a v začátku
nového školního roku se na tomto poli
událo docela dost. Výsledkem, na který se můžeme těšit, je například obohacení výuky o nové iPady financované z prostředků MŠMT, z programu
Šablony II, který je ve svém druhém
a závěrečném roku realizace. V novém
školním roce bude škola dále hostit
mezinárodní návštěvu z Chorvatska,
Španělska, Itálie a Slovinska. Partnerské školy a školky se v rámci projektu
„Fairy Tale Bridges“ (Pohádkové mosty přes Evropu) přijedou podívat, jak se
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v naší škole a školce učí jazyk anglický
a co zajímavého z naší výuky by mohli
využít pro své účely. Na oplátku se zástupci naší školy společně s maskotem
Palečkem podívají do Itálie a následně
do Slovinska. Paleček své zážitky následně popíše do svého deníku, takže
si o nich budou moci přečíst všichni ti,
kteří budou mít zájem. Aby se podpořil vztah dětí ke čtení, vstoupila škola
do dalšího mezinárodního projekt
s názvem „Creative readers“ (Kreativní
čtenáři), v rámci kterého se prohloubí
spolupráce s knihovnami, práce žáků
s interaktivními knihami, porozumění
textu i vlastní literární tvorba. Palečkův deník se zahraničních cest, který
v rámci projektu „Fairy Tale Bridges“
tvoří dospělí, převezmou v rámci projektu „Creative readers“ děti, čímž ve
finále vznikne unikátní sbírka školních
cestovních příběhů. Oba hravé me-

zinárodní projekty jsou financované
z programu evropské unie Erasmus+.
Dalšími dotačními aktivitami, které
stojí za zmínku, jsou investiční akce.
První z nich se týká úpravy školní zahrady a její adaptace pro praktické využití i výuku. Tato úprava byla zahájena již v minulém školním roce a bude
dokončena v I. pololetí tohoto školního roku. Druhá očekávaná investiční
akce je výstavba venkovní učebny, která by měla vyrůst v rohu školní zahrady
po pravé straně školní budovy, stojíte-li čelem ke školnímu vchodu. Žádost
o dotaci zatím úspěšně prochází zdlouhavými hodnotícími procesy. Když
všechno dobře dopadne, začátkem II.
pololetí vyhlásí škola výběrové řízení
na stavbu venkovní učebny a záměr se
postupně začne realizovat.
Ing. Iva Palatová, projektová manažerka

Nahlédnutí do MŠ

Se začátkem nového školního roku,
došlo v naší MŠ k několika změnám .
Jelikož jsme splnili všechny podmínky stanovené Mensou ČR, získali jsme
od 1.9.2019 titul Školka spolupracující
s Mensou.
Základní podmínky naší koncepce jsou idylická pohoda, harmonické
vztahy, útulné prostředí a radostná
atmosféra. Dětem nabízíme pestrou
škálu bohatých příležitostí, jejichž
prostřednictvím u nich rozvíjíme specifické vlohy a talent. Děti se učí tím,
že jednají, konají a prožívají konkrétní
situace. Jsou vedeny k samostatnému
logickému myšlení, vhodnými před-

školními metodami a nejrůznějšími
pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení,
řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Neopomíjíme ani rozvoj čtenářské gramotnosti. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení
pro uvolnění ruky a velkou pozornost
věnujeme i pohybové výchově. Naším
cílem je rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost
dětí.
Při práci využíváme moderní výukové
metody, např. interaktivní tabuli s aktivním zapojením dětí, individuálně
také iPady s výukovými programy pro
děti předškolního věku. Nabízíme dětem možnost programování pomocí
učební pomůcky Bee-Bot. Do výuky zařazujeme prvky a pomůcky Montessori
a využíváme diagnostickou pomůcku
Klokanův kufr. V tomto školním roce
začneme ve spolupráci s Mensou zařazovat prvky NTC Learning.
Díky Šablonám probíhají a budou
i nadále probíhat projektové dny v MŠ
i mimo MŠ. Společně se ZŠ jsme zapojeni do mezinárodního projektu Eras-

mus + a projektu Tvořivá škola. Spolupracujeme s učitelkami ZŠ v oblasti
grafomotoriky.
Podstatnou změnou v naší mateřské
škole je prodloužení provozní doby MŠ
do 16:30 hodin.
Více informací naleznete na webu
základní a mateřské školy.
Hana Kupková – ved. uč. MŠ
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Z historie Malých Hoštic

Policejní zásah v Malých Hošticích v roce 1878
Zápisy ze soudních síní a zprávy o kriminálních činech patřily od nepaměti mezi oblíbená
témata nejen bulvárního tisku. V opavských novinách patřila tato rubrika mezi pravidelné už od
19. století. Jak v německém, tak v českém tisku
je popsán zásah četníků v Malých Hošticích
z roku 1878. Německé Troppauer Zeitung
o z 8. března 1878 případu informovaly podrobně i s uvedením jmen, zatímco české noviny
Opavský Týdenník byly barvitější v jeho vylíčení.
V noci ze 6. na 7. března se neznámí lupiči
vloupali do domu poštmistra Karla Jaroše v Kateřinkách. Po vyřezání tabulky skla se neslyšně
dostali do Jarošova bytu, kde ukradli ze skříně
oblečení v hodnotě 202 zlatých a tiše, tak jak
přišli, zase odešli. Majitel bytu spokojeně spal
ve vedlejší místnosti, dveře do jeho pokoje byly
otevřené a na nočním stolku měl rozsvícenou
lampu. Lupiči se k domu dostali přes sousedící dvůr a stejným způsobem uprchli směrem
k Hoštickým lukám.
Vyšetřovatele přivedla drzost, s jakou lupiči svůj
čin provedli, k úvaze, že jde o notorické zločince a směr jejich útěku určil i další pátrání, tedy
do první vesnice na pruské straně, do Malých
Hoštic.
Četníci Horsinka a Vojnar se 7. března vydali
do Malých Hoštic, kde v doprovodu starosty
obce Kremsera a jednoho dalšího člena obecního úřadu provedli domovní prohlídku u „známých firem a nebezpečných individuí“ Petra U.

a jakéhosi Werbitzkého. Rovněž prohlídka bytu
známé přechovávačky kradených věcí, vdovy
Haasové, zůstala bez výsledku.
Četníci se potom vydali v doprovodu obou zástupců obce k domu „mimořádně nebezpečného zloděje“ Antona F., jenž přivítal příchozí
na svém dvoře „jízlivým smíchem“. Když mu
starosta sdělil účel návštěvy, zaútočil F. z ničehonic na oba četníky sekerou. Horsinku zranil
na levém předloktí a Vojnara na levém ukazováku. Oba zástupci obce uprchli, načež F. vytrhl
jednomu z četníků pušku a polámal jí pažbu.
Nato byl zpacifikován druhým četníkem čtyřmi ranami bajonetem do břicha. Teprve potom
přestal silně krvácející útočník konečně běsnit.
Manželka F. napadla zezadu četníka Vojnara
„jako lítá saň“ a proto ji Horsinek jednou ranou
bajonetem do boku rovněž uklidnil.
Během souboje se seběhlo mnoho lidí, údajně
byli svoláni křičícími dětmi manželů F. Aby
četníci zabránili dalším excesům, zvolili radě-

ji ústup a vesnici opustili. Ačkoli se vyprávělo,
že těžce zraněný Anton F. na následky zranění
zemřel, incident přežil.
Anton F. byl synem domkáře Ignáce F. z Malých Hoštic. Svou manželku, Johannu rozenou
Weidlichovou, jež byla dcerou opavského přadáka vlny, si vzal v Malých Hošticích 10. srpna
1869. Měl tehdy 27 let, nevěsta byla o 6 let starší
a tehdy již vdovou po Jakobovi Kuzmirském.
V článku píše o tom, že srocení obyvatel svolaly jejich děti. Podle záznamu v matrikách měli
mezi lety 1869 až 1878 manželé F. celkem 5 dětí,
ale 4 z nich zemřely v kojeneckém věku, takže
pravděpodobně měla Johanna ještě děti z prvního manželství. O dalších osudech této rodiny se nic bližšího zjistit nepodařilo, v hoštické
úmrtní matrice zaznamenáni nejsou, proto je
pravděpodobné, že Malé Hoštice opustili a žili
jinde.
Za upozornění na novinové články autor děkuje
Františku Šenkovi. Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.

PUMPTRACKOVÉ závody v Malých Hošticích!
V červenci se v našem sportovním areálu konal první ročník závodů na kolech v tzv. pumpování, kdy startující jedou jednotlivě určenou
trať a soupeří mezi sebou, kdo zajede na kole
lepší čas. Závody se konaly na nově vybudované
pumptrackové trati za jejíž vznik vděčíme iniciátorům Aleši Klementovi, Michalovi Kokoškovi
a samozřejmě investorovi obci Malé Hoštice.
Nedělní závody se nesly v příjemné atmosféře a za doprovodu hudby nalákali nejednoho
zvědavce ke shlédnutí netradičního závodu na
kolech, ve kterém ukázalo své umění na šest
desítek jezdců z různých koutů republiky. Jezdci se předvedli hned v několika kategoriích, od
těch nejmenších na odrážedlech až po zkušené borce starších ročníků, a to na speciálních,
ale i běžných horských kolech. Závod se jel
na dvě rozjížďky, přičemž se počítal lepší čas
z obou jízd a následně ti nejlepší se probojovali do finálové jízdy ve kterém měli šanci ukázat své umění v pumpování na kole. Všichni
jezdci si vyjeli zaslouženou odměnu, přičemž
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ti nejrychlejší si odnesli ceny v podobě finanční odměny. Nejrychlejším jezdcem se stal Kuba
Kantor - jezdec z Rychvaldu, který se rovněž
v minulosti zúčastnil závodů na evropské úrovni. PumpTrack se stává stále více oblíbenou
disciplínou jak rekreačního, tak závodního
sportování, a to pro všechny věkové kategorie. Naši Pumptrackovou dráhu, která je jediná svého druhu v Opavě využívá každodenně
hned několik sportovních cyklistických spolků
z Opavy pro své tréninky. Dráha je otevřena
široké veřejnosti, proto se nebojte a pojďte
si se svými ratolestmi zkusit sport světové
popularity k nám do Malých Hoštic. Nezapomeňte - přilbu sebou!
Více informací, fotky či videa můžete shlédnout na našich facebookových stránkách “MH
Pumtrack”
https://m.facebook.com/MH-Pumptrack-519576358562416/

Michal Kokošek
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Informace spolku Živého růžence

Letošní rok nám začal úspěšně. V lednu jsme přijali do našeho společenství
novou členku Šárku Schaffarzikovou,
která se okamžitě uchopila aktivity
– jak Tříkrálové sbírky, tak obsluhy.
Zároveň bychom chtěli poděkovat její
dceři Lucii, která již několik let slouží
v naši kapli jako ministrantka. Lucko,
kéž ti tato poslání ještě dlouho vydrží.
Děkujeme.
Po dlouhém masopustu nastala doba
postní a pobožnosti Křížové cesty. Ty
se konaly 2x týdně a jedna z těchto
pobožností patřila dětem, které letos
přistoupily k 1. Svatému přijímání za
účasti katechetky paní Marie Paverové.
Přiblížila se doba velikonoční „Květná
neděle“ a tak se světily kočičky, které
nám připomněly vjezd Pána Ježíše do
Jeruzaléma. Tyto kočičky si lidé odnášeli do svých domovů, které mají chránit naše obydlí. Nastal „Svatý týden“
a příprava na Velikonoce. Již podruhé
v tomto roce jsme dělali úklid kaple,
hřbitova a okolí křížů. Náš duchovní
otec P. ThDr. Radovan Hradil v naši
obci navštěvoval nemocné. A již nám
nastala doba odpočinku.
Nejvíce lásky se rodí z prachu cest
a pouť je cesta od srdce k srdci. Proto
tak rádi putujeme. Letošní rok jsme
opět zvolili Polsko-Krakov. První zastávka byla v Lagiewniku. Chrám - patrová stavba ve tvaru Archy Noemovy, vystavěn na kameni dovezeném
z Golgoty. Pojme asi 15 000 poutníků.

Klášter Kongregace sester Matky Boží
milosrdenství. Kaple, kde je uložena truhla s relikviemi sestry Faustýny
Kowalské kanonizované 30. 4. 2000 Janem Pavlem II. Pak jsme se přesunuli
kousek dál a navštívili Sanktuarium
Jana Pavla II. To se stále rozrůstá. „Jaká
to nádhera“. Až mi docházejí slova“.
Bylo slyšel při vstupu. Vnitřek sanktuária je zdoben zlatými mozaikami.
Je tam umístěna Bílá Sutana – potřísněná krví, kterou měl na sobě sv. otec
Jan Pavel II. v době atentátu 13. 5. 1983.
A hodně, hodně zajímavého je tam
k vidění. Pak jsme se vydali na hrad
Wawel. Na prohlídku nám musela stačit pouze jedna hodina, neboť teplota se
vyšplhala příliš vysoko a únava nám to
již nedovolovala. A ti, kteří chtěli vidět
co nejvíc – hlavně ti mladší říkali „byl
to maraton“. A tak řádně unaveni, ale
šťastní jsme se vraceli domů. A již je tu
odpust. Žijeme z odkazu a všeho toho,
co vytvořily předchozí generace. Byli
tu před námi a zanechali nám krásnou
kapličku a to již v roce 1888 zasvětili
svátku „Narození Panny Marie“, který
se slaví 8. září již od 7. století. Važme
si této historické události, neboť i my
budeme jednou její součástí. Předávejme ji i my dál svým dětem a vnukům.
Nezapomínejme však na význam slova
– odpust. Odpustit si navzájem, otevírat lidská srdce, spolu se těšit a stavět
živé chrámy mezi sebou. A tak nás těší,
když lidé přicházejí, rozmlouvají mezi

sebou, pomáhají si a tak bychom chtěli
poděkovat těm, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. Závěrem
bych chtěla poděkovat paní starostce
a zastupitelům za podporu naši činnosti a také panu Günterovi Holleschovi
za zajištění autobusu a povzbuzení
při našich aktivitách.
Za Živý růženec Marie Fialová

POZVÁNKA
NA DRAKIÁDU
Klub rodičů při MŠ Malé Hoštice bude pořádat pro děti
z mateřské školy a jejich rodiče
Drakiádu, která se bude konat
12. 10. od 14.00 hodin na našem
hřišti. Přijďte se všichni pobavit
a vezměte s sebou samozřejmě
i starší děti! Občerstvení bude
zajištěno.
Za Klub rodičů Jana Pivodová
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Malohoštický zpravodaj
Činnost Českého zahrádkářského svazu

Zahrádkáři v Malých Hošticích

PoMalohoštičtí
dlouhé zimě sezahrádkáři
všichni těšili měli
na jaro,
přineslo
teplo,
také potřebu
„jarní
i vkteré
uplylé.sluníčko,
Čtvrťáci
to ale
pojali
formouprovést
komiksu
úklid.“
Postupně
jsme
uspořádali
brigády,
kde
jsme
se
soustředili
hlavně
na
úklid
větví
ze
suchých
nutém období napilno. V průběhu let- a páťáci dokonce zpracovali své předstastromů v našem areálu a na základní údržbu nově vysazené zeleně. Na konci dubna jsme svolali
ních měsíců uspořádali několik brigád vy o zahradě na počítači. Děti za vystabrigádu pouze pro naše zahrádkářky, protože bylo potřebné uklidit chatu. Blížil se čas „Filipona úpravu zeleně ve svém areálu. Přede- vené obrázky dostali nanuky, které byly
Jakubské noci“ a členky „Kelišek“ si v době brigády chystaly bábu na pochod čarodějnic (viz foto).

vším se věnovali nově vysazenému bře-

sponzorským darem obce.

a keře.

tentokráte povětrnostní podmínky pří-

První
sobotu v květnu
byl propergoly
naše členy
a jejich rodinné
příslušníky
připraven
zájezd
na FLORIA
JARO
hu hortenzií
a úpravě
a dlažby
Kromě
výstavy
nabízeli
členové
spol2019
zahradnickou
prodejní
výstavu
v
Kroměříži.
Výstaviště
bylo
plné
pěstitelů
květin,
stromků,
u chaty. V průběhu teplých prázdnino- ku ČZS na odpustu také své tradiční
zeleniny a bylinek z celé naší republiky a také firem ze zahraničí. Bylo co obdivovat, bylo co
vých dnů členové, dle svých časových občerstvení, především pak palačinky
nakupovat. V odpoledních hodinách jsme navštívili ještě Arcibiskupské sklepy v Kroměříži, kde jsme si
možností, docházeli pečovat a přede- a bramboráky, které i přes nepřízeň
se zájmem poslechli, jak se vyrábí mešní víno. Kdo měl zájem, mohl si objednat i ochutnávku vína
všímve zalévat
nově
stromky
počasí
mizely
rovnou
přímo
sklepě a také
bylazasazené
možnost zakoupit
si nějakou
dobrou
lahvinku
domů. z pánví. Ačkoli
Na začátku června jsme uspořádali brigádu na údržbu zeleně v areálu chaty a mužská část naší
Na sobotu 10. srpna byl panem mís- jemnému posezení opravdu moc nečlenské základny provedla kontrolu udržovacího řezu stromů ve „Švestkové aleji,“ kde rovněž očistili
topředsedou Rybou naplánován pěší přály, Zahrádkáři vnímají Odpust 2019
stromořadí od bočních výhonů a suchých větví.

výlet, kterého se zúčastnilo 15 členů za vydařený. Koncem září ještě chystají
Tito do- obvyklé posezení svých členů spojené
šli
po
cyklostezce
kolem
studánky
na-lilií“ sproběhne
opékáním.
IRIS Hlučín - Výstava květin pod názvem „ a
Krása
v komorním prostředí Červeného kostela
v učné
Hlučíněstezky
ve dnechaž
29.do
- 30.6.2019.
Velkých Hoštic, kde Po následných brigádách směřujících
si prohlédli
zámecký
park
a nové
lano- směr
k uklizení
a přípravě
areálu
podzim,
Turistická
vycházka
po okolí pro
členy
ČZS a příbuzné
Velké Hoštice
– organizuje
p. Ryba,na
předpokládaný
vé centrum.
Bylo
to hod.
příjemně
plánuje malohoštická pobočka ČZS
termín
3. srpna 2019
v 13,30
od hřištěstrávené
v Malých Hošticích.
sobotní odpoledne.
celodenní výlet. Zájezd se bude konat
Zvažujeme ZÁJEZD do Častolovic, kde se ve dnech 3.- 6.10.2019 bude konat výstava „Zahrada východních
Začátek září patří v Malých Hošticích v sobotu 5. října 2019 a pojede se do
Čech.“
odpustu. Čtvrtek 5. září a pátek 6. září Východních Čech. Zde bude možnost
se tak nesly v duchu příprav. Zahrádká- prohlédnout si krásný zámek v Častoloři se sešli v hojném počtu, aby uklidili vicích a také prodejní výstavu „Zahrada
a zkrášlili areál, připravili vše na svůj tra- Východních Čech.“ V případě zájmu
diční víkendový program a také vyrobili je možné hlásit se u paní Jarky Fialové,
květinovou výzdobu na stoly. Místní ob- Dvořáková 23, Malé Hoštice.
Za ČZS Malé Hoštice
čané mohli jako vždy dodat své výpěstky
Mgr.
Tereza
Strnadel
Buchvaldková
a produkty zahrady na výstavu, kterou
*nabízíme prostory k pořádání rodinných oslav,školních
v prostorách zahrádkářské chaty krásně
naaranžoval pan Josef Ryba s panem Dr.srazů,firemních večírků a k jiným společenským akcím
Kubesou. Žáci základní školy byli skrze
své paní učitelky požádáni, aby nama-*nabízíme krátkodobé i dlouhodobé ubytování
lovali obrázky na téma „Zahrada očima
dětí.“ Výkresů se sešlo více než sedm-Den Bernarda
desát a zapojilo se všech pět tříd školy.
Obrázky byly opravdu pěkné a zdaři-Pokračujeme v tradici! Užijte si i letos Den Bernarda. Přijďte tento "svátek"oslavit první říjnový

Můžeme
na další
akce:
a jejichupozornit
rodinných
příslušníků.

čtvrtek 3.10.2019 od 17 hodin a vychutnejte si malé i velké pivo Bernard za 15 Kč. Těšíme se na Vás.

 nabízíme prostory k pořádání
rodinných oslav, školních srazů,
firemních večírků a k jiným
společenským akcím
Pokračujeme v tradici! Užijte si i letos Den Bernarda. Přijďte tento „svátek“oslavit první
 nabízíme krátkodobé
říjnový čtvrtek 3. 10. 2019 od 17 hodin a vychutnejte si malé i velké pivo Bernard za 15 Kč.
i dlouhodobé ubytování
Těšíme se na Vás.
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Sezóna SDH Malé Hoštice
A máme už tady další konec hasičské
sezóny. Ale bohužel nám letošní sezóna nevycházela podle naších představ.
Letos jsme se účastnily Moravskoslezského poháru, kde jsme chtěly obhájit
titul z loňských roků 2017 a 2018 a tak
získat zlatý hattrick! Dále jsme nepravidelně navštěvovaly Noční hlučínskou
hasičskou ligu,kde jsme pokaždé dokázaly utrhnout 1.místo. Ale body nebereme, další ligu už bychom nezvládly.
A jak tomu bylo minulý rok, tak letos
tomu nebylo jinak a my jsme se rozhodly pravidelně zúčastňovat seriálu
EXTRALIGY ČESKÉ REPUBLIKY
v požárním sportu. Bohužel, tento
rok nám nepřálo štěstí. Zažívaly jsme
s holkami těžké chvíle a i když na trénincích to klapalo jak mělo, tak na bojišti jsme to předvést neuměly. Ale ani
tak jsme se nevzdaly a jezdily jsme po

celé republice a do posledního kola
jsme bojovaly. Nebylo to nic lehkého,
velká konkurence a hlavně náročné
víkendy ale i tak jsme skončily na extralize v ČR v první desítce a musíme
uznat, že za tu dřinu to stálo a i když
jsme skončily hůře jak předešlý rok, tak
i tak jsme za to rády, byly to nové zkušenosti a další skvělé zážitky, za které
bychom chtěly poděkovat sboru a hlavně naší obci za opět skvělou příležitost,
kterou bychom bez podpory a finanční pomoci neměly. Moc děkujeme. No
a jak štěstí chybělo na extralize ČR, tak
se nás drželo i na Moravskoslezském
poháru. Bylo to pro nás obrovským
zklamáním, z kterého jsme se možná i
doteď pořádně nevzpamatovaly. Zklamaly jsme ostatní, ale o dost více samy
sebe. Na posledním kole Moravskoslezského poháru jsme si dokázaly vy-

Mladí hasiči

Prázdniny utekly jako voda, ale mladí
hasiči během nich nezahálely a stihly se
zúčastnit několika individuálních závodů v běhu na 100m překážek dorostenců
a 60m překážek starších žáků, kde jsme
se rozhodně neztratily v poli poražených. V rámci loňského ročníku Slezského poháru v běhu na 60m překážek,
který se skládá ze čtyř závodů, se naše
nejlepší závodnice umístili na druhém,
sedmém a dvanáctém místě celkového
pořadí. V prvním závodě letošního roč-

níku v Borové jsme na úspěch navázali a
obsadili první, čtvrté, osmé a dvanácté
místo v kategorii starších dívek a naši
mladší žáci pak sedmé a dvanácté místo.
Čtyřdenní soustředění v polovině prázdnin tentokrát proběhlo ve Starých Heřminovech. Najezdily jsme při něm přes
60km na kolech, trochu pochodily po
kopcích, vyzkoušeli jsme si přespání
v přírodě pod širákem a nechyběl ani oblíbený vodácký výcvik na Slezské Hartě
se závody na raftech a paddleboardech.

bojovat celkové 3.místo. Žádná výhra,
žádný obhájený titul a hlavně žádný
hattrick, který jsme si přály. Ale kdo
chce moc, nemá nic a my doufáme že
příští rok si ten titul získáme zase zpět!
Ještě nás čekají nějaké noční soutěže
a potom už odpočinek a zimní přípravy na další sezónu.
SDH Malé Hoštice - ženy

Kromě sportovních aktivit jsme
se o prázdninách účastnili také akcí na
propagaci hasičského sportu na Hasičském odpoledni, které proběhlo na náměstí v Bruntále a pak také na dětském
letním táboře v Podhradí.
Naše dorostenecké družstvo ukončilo
svou první sezónu v Opavské lize požárního sportu na celkovém sedmém místě. Trochu jsme doufali v lepší výsledek,
ale velká snaha se v některých závodech
zvrtla v drobné chybičky, které nás stály
drahocenné vteřiny a v nabité konkurenci to vždy znamená propad v umístění.
Sportovní štěstěna nám to ale vrací
na družstvu starších žáků, kterým nový
ročník Opavské ligy mládeže právě začal
a z prvních dvou závodů jsme dovezli
vždy pohár za třetí místo.
Od letošní sezóny bojuje v Opavské lize
mládeže s velkým nasazením také nově
sestavené družstvo mladších žáků, které se neustále zlepšuje a moc jim přejeme, aby si brzy také sáhli na svůj první
pohár.
Naše žákovská družstva můžete přijít
podpořit na domácí závody, které pořádáme dne 28. 9. 2019 od 9:00 na hřišti.¨
Petr Pfleger
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Malohoštický
zpravodaj

Fotbalové střípky

Sen mnohých fotbalových Malohoštických legend se podařilo naplnit
výběru Romana Grygarčíka předvedenými výsledky v uplynulé sezóně.
Tento fotbalový krok mezi týmy 1.A
třídy byl ukázkou systematické práce
se stabilním kádrem a s potřebným zázemím pro kvalitní přípravu a výkony.
Cíle týmu byly překonány a také souhrou okolnosti jsme dosáhli na postup
z druhého místa tabulky. Oko diváka
se tak mohlo těšit na týmy jako Chlebičov, Kravaře, Bolatice, Slavkov, Štěpánkovice a další a užít si tak zejména
tzv. “Prajzkých derby”. Dnes při čtení
těchto řádků již má tým za sebou několik utkání ve kterých předvádí vysokou bojovnost, nasazení a vůli po
vítězství. Soutěž a soupeři jsou velmi
nároční a kvalitní, přičemž naše výkony jsou na srovnatelné úrovni s těmito
dlouhodobými účastníky této soutěže.
Rovněž “zázemí” našeho fotbalového
oddílu připravilo a pracovalo na několika změnách a vylepšení v areálu,
kdy mezi ty největší můžeme zařadit výměnu osvětlení na umělé trávě.
Nové osvětlení bylo nainstalováno díky
předsedovi oddílu fotbalu Michalu Kokoškovi, který zajistil materiálového

vybaveni u jednoho z našich sponzorů
firmy Holuša montáže s.r.o. Díky této
výměně jsme mohli použit původní
světla na zajištění osvětlení tréninkové
plochy, kde obrovské díky patří Břeťovi
Schaffartzikovi a Karlu Slížovi. V rámci
zkvalitňování tréninkových ploch byly
také instalovány pevné brankové konstrukce na vedlejším tréninkové ploše
a vytvořeno tak regulérní hřiště. Nakoupilo se materiálové vybaveni počínaje balóny, dresy, tréninkovými pomůckami , oblečením atd., pro všechny
věkové kategorie. Z kabiny “A” mužstva
patří také velké díky Hynku Armlichovi
a jeho zahradnictví za sponzorský dar,
díky kterému můžete náš tým sledovat
jak nastupuje v tradičních Slávistických
barvách. Sportovnímu areálu je tradičně věnována velká podpora i z obecního úřadu, a to počínaje přidělenými
dotacemi ale také kvalitní a průběžnou
údržbou areálu. Fotbalové zítřky v Malých Hošticích táhnou a je to zejména
vidět na vaší divácké podpoře, které si
velmi vážíme a pro vaši kvalitní podívanou a příjemnou fotbalovou atmosféru skládáme ony fotbalové střípky
krok po kroku
Michal Kokošek, předseda fotbalového oddílu
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Zpráva našeho
tenisového spolku

Tenisová sezóna v letošním roce, již
tradičně, začala v polovině dubna, kdy
členové a pár dobrovolníků se sešli na
tenisových kurtech a připravili kurty
pro sezónu. Tato sezóna však nezačala
nejlépe, kdy začátkem června silný déšť
během několika hodin doslova zalil
kurty bahnem z přilehlých polí. Pohled
na zatopené kurty vzbuzoval s mnohých z nás beznaděj, nicméně jakmile se nános bahna vysušil, začali jsme
s opravou kurtů. Po necelých 14 dnech
se kurty podařilo dát do stavu, aby se na
nich dal opět hrát tenis. Následně nám
už počasí přálo a celou sezónu byly kurty hojně využívány.
Během sezóny jsme uspořádali
několik tenisových turnajů, kterých se
rádi účastní jak občasné naší obce, tak
i nadšení sportovci z okolních obcí
či Opavy.
Koncem června proběhl nejprestižnější turnaj o přeborníka Malých Hoštic,
kde v letošním roce blýskl Jakub Ribka, který svými jistými údery a výrobnou fyzičkou zdolal všechny soupeře.
Začátek září již každoročně patří turnaji čtyřher, ne jinak tomu bylo i letos.
Počasí nám ale moc nepřálo a spoustu
nadšenců i odradilo se zúčastnit. I přes
tyto nepříznivé povětrnostní podmínky turnaj proběhl a přemožitele nenašli
Jakub Ribka a Ondra Roleder. Tito dva
hráči reprezentují naši obec (TK Malé
Hoštice „A“) v Amaterské tenisové lize
v našem okrese. Je nutné zmínit úspěch
i našeho druhého týmu TK Malé Hoštice „B“, kteří postoupili v Amaterské
tenisové lize do druhé nejvyšší skupiny,
tedy skupiny „B“.
Co se týče našich kurtů, členové
se zodpovědně a příkladně starají o kurty v naší obci a budují kvalitní zázemí
nejen pro sport, ale také pro relaxaci
všem příznivcům bílého sportu.
Sportu zdar a tenisu zvlášť! Za tenis Lukáš Bilíček
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