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I naše škola po prázdninách opět 
ožila a nový školní rok zahájila 
paní ředitelka Mgr. Eva Mlýnková. 
Její práce bude na novém pracovišti 
bezesporu velmi zodpovědná 
a  náročná, a tak jí chci do nové 
životní etapy popřát mnoho 
splněných předsevzetí, pevných 
nervů, dobré nálady a životního 
nadhledu, tolik potřebného 
pro  úspěšné vedení základní 
a mateřské školy.

Pedagogům přeji, aby se jim 
práce stala srdeční záležitostí, 
prvňáčkům, aby si školu zami-
lovali a žákům, aby měli co nejvíce 
podnětů a informací důležitých pro 
jejich budoucí život.

Pro dobré fungování školy je 
nutná také spolupráce s místní 
samosprávou. A že nezahálíme, 
je vidět na výsledku společného 
projektu ukončené první etapy 

SLOVO STAROSTKY

rekonstrukce zahrady mateřské 
školy. Byly vydlážděny nové 
chodníčky, vybudováno mlhoviště 
 
 
 
 
 
 
 
 
pro osvěžení dětí, postavily se dvě 
průlezky, vykácely se staré stromy, 
které byly nebezpečné pro po-
byt dětí na zahradě. Kromě devíti 
nových stromů a bylinkové za-
hrádky budeme pokračovat na 
jaře v  podávání grantů na další 
zelenou výsadbu. Pro bezpečnou 
hru dětí byly kolem stávajících 
průlezek odstraněny betonové pat-
níky a nahrazené dřevěnými. Zah-
rada pro pobyt dětí venku tak dos-
tává jiný vzhled pro podnětné hry. 

Informace 
občanům

Mgr. Miroslava Konečná, starostka
kontakt: 604 229 364

Gunter Hollesch, místostarosta
kontakt: 724 373 955

úřední hodiny: 
pondělí  8 – 11, 14 – 18 hod.
čtvrtek  8 – 11, 14 – 16 hod. 

e-mail: male.hostice@opava-city.cz

Poradna pro občany  
Mgr. Ing. Lenka Prokschová
první úterý v měsíci: 17 – 18 hod.  
Tel. č. 607058338
E-mail: lenkaprokschova@seznam.cz

Tiráž: 
Vydává Úřad městské části Malé 
Hoštice, Slezská 11, 747 05 Opa-
va – Malé Hoštice. Periodický tisk 
územního samosprávného celku.  
V Malých Hošticích dne 29. 9. 2016, 
číslo 7/2016. Za obsah zodpovídají 
jednotliví přispívající. Redakční 
rada: Mgr. Miroslava Konečná, Karel  
Kopperberg,  Mgr. Ing. Lenka 
Prokschová, Bc. Marie Vegelová. 
Příspěvky a podněty zasílejte na e-mail:  
male.hostice@opava-city.cz. Uzávěrka 
příspěvků do dalšího čísla dne  
12. 12. 2016.

Malohoštický 

zpravodaj

Vážení spoluobčané,

dovolenkové a prázdninové radovánky skončily, doba odpočinku je 
nenávratně pryč. Věřím, že při vzpomínce na dovolenou převažují pocity 
libé, že po letních měsících jste nabití pozitivní energií a rodiče s dětmi 
si už zvykli na zrychlený stereotyp rodinného režimu spojeného s novým 
školním rokem. Škola není totiž jen záležitostí dětí, spolu s našimi ra-
tolestmi jsou i rodiče jaksi „školou povinni“. 
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Malohoštický 

zpravodaj

Na základě zpracovaného projektu 
budeme v jarních měsících rekon-
struovat také budovu mateřské 
 
 
 
 
 
 
 
školy, proběhne výměna oken, 
zateplení budovy a nová fasáda. 
Vzhledem k tomu, že výzva na re-
konstrukci základní školy bude 
 
 
 
 
 
 
 
vyhlášená, o výsledcích Vás budu 
včas informovat na jaře 2017.

Pro volnočasové aktivity dětí máme 
připravenou projektovou doku-
mentaci na vybudování lanovky 
u  dětského hřiště, která se ještě 
letos dočká realizace. Se zastu-
piteli zvažujeme a připravujeme 
také u hřiště TJ Slavia rozšířit hrací 
prostor pro mládež o další atraktiv-
ní prvky.

Celkové opravy se dočkala za-
stávka MHD U kaple a nebude už 
hyzdit prostor naší krásné návsi. 
V součinnosti s Ředitelstvím silnic 
a dálnic a Krajským úřadem se 
opravily dva pásy komunikace 
na  ul. Opavské, aby nedocházelo 
v době dešťů ke škodám na soukro-
mém majetku. 

Vybudoval se zvýšený přechod na 
ulici Sportovní a vzhledem k tomu, 
že projektová dokumentace je 
připravena i na ulici Dvořákovou 
a Slezskou, necháme je ještě 
v  letošním roce vybudovat. Fi-
nance, které získáme z uzavřené 
pachtovní smlouvy (cca 69.000 
Kč) s Kateřinskou zemědělskou 

a. s. nad  rámec našeho rozpočtu, 
využijeme na financování jednoho 
zvýšeného přechodu. 

Vzhledem k neutěšené do-
pravní situaci v obci, především 
nepřiměřená rychlost některých 
řidičů a  přibývající stížností 
občanů na rychlost vozidel 
jezdících po našich komunikacích, 
nás nutí přistoupit k dalšímu řešení 
pro zvýšenou bezpečnost chodců, 
především našich dětí. Finance, 
které by se mohly využít na in-
stalaci např. herních prvků pro 
děti, budeme muset investovat do 
výstavby tvrdých překážek na ko-
munikaci pro neukázněné řidiče. 
Zamysleme se, jestli to není velká 
škoda.

V minulém čísle Zpravodaje 
jste byli informováni o projektu 
ke zpomalení a k vybudování dvou 
semaforů na ulici Opavská. Výz-
va byla v září vyhlášená Státním 
fondem dopravní infrastruktury 
a projekt podáme do konce pro- 
since 2016. Věřím, že se nám podaří 
složitým hodnocením úspěšně pro-
jít a zbudování semaforů nám do-
pravu usměrní a zpomalí.

V rámci Evropského týdne mo-
bility (Den bez aut) uspořádalo 
město Opava ve spolupráci s naší 
městskou části a dalšími subjekty 
Cyklojízdu Opavou. Tato cyklo-

Nejbližší akce
      
08. 10.  Drakiáda na hřišti
10. 10.  Sebeobrana pro seniory
21. 10.  Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě - přednáška  
 pro občany
22. 10.  Sázení stromů k soutoku
04. 11.  Pochod duchů naší obcí
26. 11.  Předvánoční jarmark na OÚ
27. 11.  První adventní neděle u skanzenu
04. 12.  Druhá adventní neděle u skanzenu s Mikulášskou nadílkou
11. 12.  Třetí adventní neděle u skanzenu s vánoční pohádkou
18. 12.  Poslední adventní neděle u skanzenu s koncertem a zpěvy

jízda, která se uskutečnila 24. 9., 
měla podpořit cyklodopravu jako 
alternativu automobilové dopravy, 
ale měla zároveň i charitativní pod-
text. Za každého účastníka, který 
získal 3 razítka během okružní 
jízdy, byla zaplacena určitá částka 
Charitě Opava na mobilní hospic. 
Stanovištěm pro Malé Hoštice bylo 
dopravní hřiště. Všem účastníkům 
cyklojízdy blahopřeji.

Dále máme zpracovaný projekt 
na  rozšíření šaten na hřišti TJ 
Slavia a vyhlásíme výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Pro lepší 
využitelnost bude tento prostor 
sloužit v dopoledních hodinách 
jako učebna pro žáky dopravní 
výchovy 1. stupně základních škol. 
Stavba by měla být dokončena ještě 
v letošním roce.

V ozelenění naší městské části 
nezahálíme. U příležitosti Dne 
stromů budeme ve spolupráci 
se statutárním městem Opavou 
a na základě jednání se společností 
ARNIKA vysazovat lípové 
stromořadí na konci ul. Slezská 
směrem k soutoku řek Opavy 
a  Moravice. Výsadba líp, našeho 
národního stromu, se uskuteční 
22. 10. 2016 v 10 h. Sraz účastníků, 
kteří si budou chtít zasadit svůj 
strom a postarat se tak o další 
ozelenění naší městské části bude 
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na místě samém.  

Letošní léto se nám postaralo o to, 
aby nouze o sekání trávy nebyla. 
Na všech zelených místech obce se 
naši zaměstnanci úřadu postarali 
o pravidelné sečení, bojovali s plev-
elem, snažili se udržovat přerostlé 
keře i okrasné stromy. K těmto 
aktivitám jim v letošním roce 
přibylo hřiště TJ Slavia, a tak někdy 
nevěděli, kde začít dřív. Za údržbu 
zelených ploch jim patří velké 
poděkování.

Chceme rozšiřovat služby 
pro občany, proto bylo našim 
záměrem otevřít Poštu Partner 
ve víceúčelovém domě, která by 
odbourala dlouhé čekání našich 
občanů na poště v Kateřinkách. Slí-
bila jsem Vám podat informaci, jak 
to s poštou v Malých Hošticích bude. 
Po mnoha jednáních nám bylo 
sděleno ředitelkou pobočkové sítě 
pro Severní Moravu, že v současné 
době se zajišťují hlavně úkoly 
s  převodem stávajících provozo-
ven na Poštu partner. Česká pošta 
se však bude naší žádostí i  nadále 
zabývat a chystá systémové řešení 
nad rámec jejich projektu, jehož 
příprava však ještě nějakou dobu 
potrvá. Věřte, že neodložím tento 
náš záměr do šuplíku a doufám, že 
se náš požadavek stane po čase re-
alitou. Jinak, služby na opravy obu-
vi ve víceúčelovém domě zůstávají.

Kultura a společenské akce  
v obci

V rámci kulturních akcí a aktivit 
se vůbec nenudíme. O kulturních 
aktivitách jednotlivých spolků se 
dozvídáte prostřednictvím jejich 
informací, o aktivitách pustoja-
kartických spoluobčanů jste infor-
mováni naším panem zastupitelem 
Karlem Kopperbergem.

V Hošticích to žije! Je chvályhodné, 
když se neformálně sejdeme se svý-

mi přáteli a známými na kus řeči 
u dobré zábavy a utužujeme mezi-
lidské vztahy. 

Hned na začátku července byli vy-
zváni hoštičtí fotbalisté a fotbal-
istky na přátelské fotbalové utkání 
se Slezskou univerzitou Opava. 
Archeologický klub studentů 
reprezentoval rektor univerzity 
Pavel Tuleja  a náměstek opavské- 
ho primátora Martin Víteček. 
Slavnostní výkop provedl děkan 
fakulty Zdeněk Stuchlík. Uni-
verzita prohrála sice na penalty, 
ale nejdůležitější je, že se všichni 
báječně pobavili a zápas přežili 
bez úhony. Děkuji našemu fot-
bal-ovému týmu za hru v rámci 
fair play a za to, že nevyužili své 

poprvé, měl velký ohlas. I když 
rtuť ukazovala denně téměř kolem 
30 stupňů, dětem ani vedoucím 
to nevadilo a neodradilo je to od 
nevšedních sportovních disciplín 
a od výletů. S přípravou odměn, 
diplomů a medailí pomáhaly 
v  pátek všechny dámy ze zastupi-
telstva obce, za což jim patří velké 
poděkování. Největší odměnou pro 
všechny byly radostné a spokojené 
děti. Tak v příštím roce zase na shle- 
danou!

K našemu vydařenému čtyř-
dennímu malohoštickému od-
pustu začátkem září už není co 
dodat. Sluníčkové počasí bylo 
tou třešničkou na dortu, která 
korunovala obrovskou snahu, 

jasné přesily k poražení studentů 
a  pedagogů. Klobouk dolů! Těším 
se, že v dalších společných aktivi-
tách budeme jistě pokračovat.

Ve sportovním klání se pokračovalo 
začátkem srpna, a to ve fotbal-
ových zápasech O pohár starostky. 
Nechybělo nadšení, elán, fyzické 
i psychické vypětí, soutěživost 
a  velká legrace. Fotbalové finále 
se neobešlo bez penalt, ale obešlo 
se bez zranění. Vítězství si na-
konec odnesli Staří („mladí“) páni. 
Blahopřeji!

Začátek srpna patřil se vším všudy 
našim dětem. Týdenní příměstský 
tábor, který se letos konal u nás 

úsilí a  obětavost nejen našich 
zahrádkářů, hasičů, sportovců 
a klubu rodičů, ale i mnoha 
jednotlivců, kteří neváhali obětovat 
svůj volný čas pro zábavu ostat-
ních. Velmi si toho vážím, cením 
a doufám, že budeme v naší spo-
lupráci pokračovat i při dalších 
akcích a aktivitách.

Milí spoluobčané,
z prázdnin nám zbyly jen hřejivé 
vzpomínky. Ale nezoufejme a pojď-
me radostně vstříc podzimu, není 
přece jen mlhavý.  Přeji Vám,  
abyste co nejvíce vytěžili z barevno- 
sti tohoto krásného ročního ob-
dobí. 

Miroslava Konečná
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Malohoštický 

zpravodaj

Poděkování jednotlivcům:

- p. Lucii Exnerové a p. Jarmile Wittkové za dobrovolnou pomoc při chystání stravy pro děti na příměstském  
 táboře, za následný úklid a další drobné úkoly spojené s dětským táborem
- p. Stanislavu Fialovi za sponzorský dar spojený s pitným režimem pro účastníky dětského tábora
- p. Helmutu Holleschovi a p. Klučarovi za pomoc při rozebrání lešení u branek na hřišti
- p. Rudolfu Proskemu za zavaření konstrukce pro ochrannou síť za brankami na hřišti
- p. Janu Grygarčíkovi za svářečské práce na hřišti
- p. Magdě Műllerové a p. Julii Adametzové za pravidelný úklid autobusových zastávek
- p. Stanislavu Fialovi a p. Rudolfu Kretkovi za dobrovolnou a bezproblémovou pořadatelskou službu  
 na malohoštickém odpustu
- p. Stanislavu Kubesovi a manželům Wehowským za pomoc při zdobení pódia na odpust
- p. Danielu  Adametzovi za zasazení a předpěstování rokvetlých letniček a za půjčení dalšího materiálu  
 nutného k nazdobení pódia
- manželům Holleschovým, manželům Mošovým a dalším pomocníkům za sváteční přípravu a zázemí  
 pro konání mše svaté u Kaple Panny Marie
- všem pracovníkům obecního úřadu za nezištnou pomoc po své pracovní době během konání odpustu  
 zejména Bc. Heleně Sedlické, DiS., p. Lucii Exnerové, p. Edovi Ribkovi a p. Radku Chříbkovi
- upřímné poděkování patří všem zastupitelům, kteří se obětavě podíleli na zajištění bezchybného průběhu  
 odpustu
- p. Karlu Kopperbergovi za zorganizování odpustu v Pustých Jakarticích a všem ženám, které nazdobily kapli  
 a postaraly se o dobré občerstvení, za organizování brigád a společenských událostí v obci
- p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D. za zpracování a poskytnutí článků o historii obce a všem, kteří pravidelně  
 svými články do Zpravodaje přispívají 

Poděkování našim složkám a spoluobčanům:

- spoluobčanům za péči o udržování čistoty veřejných prostranství 
- za vstřícnost a trpělivost občanů při rekonstrukci zastávky U Kaple
- Klubu rodičů při MŠ za účast a dobrovolnou brigádu při rekonstrukci zahrady MŠ
- předsedům složek a spolků, kteří se podíleli na přípravných schůzkách a za ochotu při organizaci a realizaci  
 odpustu 
- aktivním členům dobrovolných hasičů, fotbalistů, zahrádkářů, Klubu rodičů a SRPŠ za zajištění prodejních  
 stánků a různých složitých úkolů v rámci pořádání odpustu
- také hokejistům, 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
- p. Martinu Gazdovi a Jiřímu Kloboukovi za pomoc při úklidu prostranství v rámci našeho odpustu
- zahrádkářům za vytvoření příjemné atmosféry, posezení, občerstvení a výstavu v jejich zahrádkářském  
 areálu
- 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 všem, kteří se podílejí na rozvoji naší 
městské části

Jsme vděčni všem občanům, kteří umí přiložit ruku k dílu a nezištně obětují svůj volný čas pro rozvoj naší obce. 
Vážíme si také práce a činnosti aktivních spolků při zapojení se do kulturního a společenského života obce. 
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Co nejsrdečněji bychom Vám rádi poděkovali (s velkou radostí ti udělali trochu ostu-
dy). A to za krásné roky, které jsme s tebou prožili (a propili a propařili), za perfektně 
zorganizované akce pro děti, kterých nebylo málo, velké díky i za nervy, čas a od- 
sunutí soukromého života pro radost Hoštických dětí (na co se nervovat a občas vy-
padnou z domu je taky fajn), za tvé kamarádství, úsměv, energii, nápady (moucha líta-
la, palačinky byly dobré a vyspat se umíš i na hřišti na lavičce), za 4 roky zodpovědné 
funkce předsedy SRPŠ (no ruku na srdce, bez nás bys to nedal), samozřejmě také 
za Míšu, která je úžasná a trpělivě snášela nápor práce (mít tě doma já, tak už tě 
nemám), za záchranu života v době, kdy bylo hodně zle (v těch Držkovicích jsi mi 
víc než pomohl), za celou tvojí rodinu, děti, bráchu (Vítku, Haničko, Pavlíku, Šárko, 
Dano je konec, už nemusííííte…ufff), za sportovní nasazení a podporu, když nebylo 
do smíchu (a následně fajn pokec v čekárně na ortopedii), prostě pane Ing. Petře 
Pflegře (kurde prostě Pifiku)

DĚKUJEME A MÁME TĚ RÁÁÁÁÁÁÁDI

Všichni členové SRPŠ za posledních x let (všichni stejně praštění, které to prostě 
baví)

Vážený pane Ing. Petře Pflegře (náš milovaný Pifiku),

U P O Z O R N Ě N Í!!!
      
Kontrola technického stavu a provozu kotle.
Informujeme všechny provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW 
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, že jsou povinni nejpozději 
do 31.12. 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle.
Povinnost se vztahuje i na kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem za podmínek 
v předchozí větě. Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro indi-
viduální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání.
Kontrola se provádí prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tímto dokladem by se měla odborně způsobilá osoba prokazovat.

Kontrola se bude následně provádět jednou za dva kalendářní roky.
Doklad o provedení kontroly kotle se bude předkládat jen na vyžádání příslušného orgánu na ochranu ovzduší.
Pokud ho provozovatel kotle nepředloží, může mu hrozit pokuta do výše 20 000,-Kč, jde-li o osobu nepodnika-
jící, anebo až do výše 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo osobu právnickou.
Průběžně doplňovaný seznam odborně proškolených osob je možno najít na: www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.  
Proces proškolování probíhá pod dohledem Hospodářské komory ČR.
V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl, nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu a instalace provést 
odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu kotle (stejná způsob spalování, stejná, nebo 
obdobná konstrukce kotle).

Kromě výše uvedených kontaktů na webových stránkách další nabídka:

Nabízím Vám provedení této odborné revize.

Pro více informací mě prosím kontaktujte: PETR  LHOTSKÝ tel.: 774 343 546, kotlyrevize@seznam.cz

Dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je majitel kotle na pevná paliva povinen zajistit jednou za dva roky provedení 
kontroly technického stavu tohoto kotle. První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Od roku 2017 je totiž maji-
tel kotle povinen na vyžádání předložit doklad o provedení této revize. Za neprovedení kontroly nebo nepředložení dokladu 
hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč. Kontrolu technického stavu a provozu může provádět výhradně osoba odborně způsobilá, 
která byla odborně proškolena a disponuje příslušným oprávněním.
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Na Hlučínsku a v polských gminách bojujeme proti  
invazivním druhům rostlin

V obcích na Hlučínsku 
a v přilehlém území polských gmin 
se kromě přirozeně rostoucích 
a  lidmi záměrně vysázených rost-
lin vyskytují také rostliny, které 
označujeme jako invazivní. Toto 
označení dostaly, jelikož velmi 
rychle obsazují nová území, čímž 
vytlačují původní druhy a mohou 
také pozměňovat poměry živin 
v půdě. Navíc zhoršují přístupnost 
pozemků a zvyšují náklady 
na  údržbu krajiny. Některé z nich 
jsou navíc velmi škodlivé lidskému 
zdraví. V našem území jde zejména 
o bolševník a křídlatku. Jelikož je 

včasná reakce – prevence a rychlá 
likvidace na malé ploše podstatně 
levnější než řešení následků ma-
sové invaze, rozhodlo se Sdružení 
obcí Hlučínska zrealizovat společný 
česko-polský projekt, jehož cílem je 
zmapovat místa výskytu bolševníku 
a křídlatky, informovat veřejnost 
o  jejich škodlivosti, jak se zacho-
vat při jejich nálezu apod. V rámci 
projektu budou obcím a městům 
poskytnuty návody, jak proti těmto 
rostlinám bojovat, budou infor-
mováni o legislativní a dotační 
podpoře. V neposlední řadě bu-
dou provedeny na našem území 

ukázky likvidace porostů křídlatky 
a bolševníku a zároveň si necháme 
poradit od těch, kdo již mají s likvi-
dací zkušenosti. Naše poznatky 
nám pomohou v budoucnu při 
vyčištění zmapovaných ploch 
od porostů těchto invazivních ros-
tlin. Z tohoto důvodu připojujeme 
popisy obou invazivních rostlin 
a žádáme občany, aby nám podávali 
informace o jejich výskytu v oblasti 
Hlučínska a gmin Kietrz, Krzano-
wice, Krzyżanowice a Pietrowice 
Wielkie. Také proto jsme zřídili 
mail invazivni-druhy@centrum.cz

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Jak jej poznáme?

Bolševník je dvouletá až vytrvalá 
rostlina, dorůstá výšky až 5 m. 
Původně byl bolševník součástí vy-
sokobylinné vegetace pod hranicí 
lesa mezi nadmořskými výškami 
1500 a 1850 m v oblasti Západního 
Kavkazu.

Semenáčky bolševníku vzcházejí 
velmi brzy na jaře, v prvních letech 
po vyklíčení vytváří přízemní listo-

vou růžici a v tomto stadiu většinou 
přetrvává 3 až 5 let, v nepříznivých 
podmínkách i 12 let. 

V prvním roce klíčí ze semene 
zpravidla již v půli února (někdy 
i dříve), vytváří pouze listy 
a shromažďuje zásoby v mohutném 
kořeni. V druhém až pátém roce 
(ale možná i později) pak vytvoří 
listovou růžici a vyžene mohutnou 
květní lodyhu s květenstvím. Lo-
dyha je dutá, brázditě žebernatá, 
narůžověle až fialově skvrni-
tá, může mít průměr až 10 cm. 
Listy jsou veliké, řapíkaté, zvláště 
přízemní, dosahují nejčastěji délky 
50–150 cm. Řapíky jsou oblé bez 
zřetelného žlábku.

Kromě bolševníku velkolepého ros-
te v Česku ještě bolševník obecný 
(Heracleum sphondylium), který se 
svému příbuznému trochu podobá. 
Není vyloučeno, že se v místech 
společného výskytu oba druhy 
kříží. V některých evropských  
zemích dochází k invazi dalších tzv. 
„obřích bolševníků“ podobného 

vzhledu a vlastností, konkrétně jde 
o druhy bolševník Sosnowského 
(Heracleum sosnowskyi).

Proč je nebezpečný? / Čím nám 
škodí?

Je silnou invazivní rostlinou, osid-
luje téměř veškerá stanoviště, nej-
více se šíří podle cest a vodních 
toků. Obvykle nejdřív ovládne 
ruderální stanoviště, pak se začne 
šířit i na vlhká a na živiny bohatá 
stanoviště v okolí, odkud postupně 
vytlačí konkurenčně silné byliny. 
Daří se mu to zejména proto, že 
jeho semena vyklíčí velmi brzy 
na jaře, rychle přerostou většinu 
rostlin a vytvoří zákryv. Časem se 
vytvoří souvislý porost, který zcela 
znemožní růst ostatních rostlin.

Přirozené šíření zajišťují semena 
roznášená větrem a tekoucí vodou, 
dále semena zachycená na dobytku 
či pneumatikách. 

Bolševník však znamená také velké 
nebezpečí pro zdraví člověka. 
Lodyhy a listy obsahují fototox-
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ické furanokumariny, jež ve tmě 
jen dráždí kůži, na denním světle 
(UV záření) však způsobují těžké 
poleptání a puchýře (popáleniny 
3. stupně). Prvotní kontakt s ros-
tlinou a jejími šťávami je bezbolest-
ný, fototoxické reakce se aktivují 
obvykle po 15 minutách osvětlení. 
Zánětlivá zranění se objevují po 
cca 24 hodinách, jejich rozsah 
závislý na  množství šťáv, kterými 
byl člověk potřísněn, délkou je-
jich působení a obranyschopnosti 
poškozeného, jsou velmi bolestivá a 
velmi těžce se hojí. Jejich pozůstatky 
(pigmentace a jizvy) zůstávají 
patrné přinejmenším celé měsíce, 
někdy se objevují dlouhodobější 
následky v  podobě vyšší citlivosti 
poraněných míst na  UV záření 

nebo vyrážek (až několik let). 
Dlouhodobým následkem mohou 
být občasné vyrážky (často inicio-
vané slunečním zářením). 

U obzvlášť citlivých jedinců mo-
hou už samotné výpary z většího 
množství pokosených rostlin vy-
volat pálení v krku, závratě, nevol-
nost a slzení v některých případech 
může dojít i k úmrtí

Co dělat při kontaktu a napadení?

Nejjednodušší je se vyhýbat kon-
taktu s touto rostlinou a upozornit 
na její výskyt příslušný obecní úřad. 
Při likvidaci je nutné se vybavit 
vhodným ochranným oděvem, 
brýlemi a také respirátorem. 

Je velice důležité v oblastech 
výskytu bolševníku varovat děti 
(dutá lodyha je lákavá a vybízí 
k  hrám – foukačky, dalekohledy) 
a  zamezit jejich kontaktu s rost- 
linou. Rostliny je možno částečně 
likvidovat mechanicky, vyrytím, ale 
nejúčinnější je chemický postřik 
směsí herbicidů. Tuto likvidaci je 
potřeba svěřit odborné firmě.

Místa potřísněná šťávou je třeba 
okamžitě omýt silným dlouhotrva-
jícím proudem vody a po op-
láchnutí zabránit přístupu světla 
zakrytím. Při poleptání, a když se 
dostaví druhotné příznaky (bolesti 
hlavy, třes, závratě, pálení očí), je 
nezbytné opustit zasažený prostor 
a urychleně vyhledat lékaře.

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská 
(Reynoutria sachalinensis), křídlatka česká (Reynoutria x bohemica)

Jak jej poznáme?

Křídlatka je vytrvalá rostli-
na s výrazně článkovitými du-
tými, dužnatými, křehkými 
stonky vyrůstajícími z bohatě 
rozvětvených, silných a dlouhých 
podzemních oddenků. Její domo- 
vinou je severovýchod Asie 
(Japonsko, Čína, Tajwan a Korej-
ský poloostrov), kde obývá vlhčí 
údolí a horské svahy, vzácněji ros-
te i  na okrajích horských políček 
ve vyšších nadmořských výškách až 
do 2600  m n. m., většinou na chu-
dé půdě. Do Evropy byla dovezena 
v první půli 19. Století.

Stonky, které vyrůstají již v březnu 
nebo dubnu, dorůstají do výše ob-
vykle 1,5 až 2 metrů, jsou přímé 
a v horní části rozvětvené. V mládí 
jsou zelené s červenavým nádechem 
a později zůstávají tmavě kro-
penaté. Listy jsou lysé  s  poměrně 
krátkými načervenalými řapíky 
dlouhými 1,5 až 3 cm vyrůstají 
na stoncích střídavě. Jsou holé, tuhé 
až  kožovité s vyniklou žilnatinou 
jsou oboustranně zelené až světle 
zelené, mladé listy mají okraje 
stočené.

Je to rostlina dvoudomá, 
mnohokvěté lichoklasy dlouhé 5 
až  10 cm vyrůstající z paždí listů 
jsou sestaveny do lat. které jsou 
delší než řapík listu. Pravidelné 
pětičetné květy mají nerozlišená 
okvětí s bělavými, vzácněji 
nažloutlými nebo narůžovělými 
okvětními lístky, samičí květy mají 
lísky neopadavé. 

Plody jsou lesklé trojhranné 
nažky dlouhé 3 až 4 mm zbarvené 

černohnědě až černě, mají křidélka 
po neopadavém okvětí.

Proč je nebezpečný? / Čím nám 
škodí?

Jedná se o jednu z nejúpornějších 
invazivních rostlin. Na svém 
stanovišti se díky hluboce 
kořenícím oddenkům rychle 
rozšiřuje a zcela vytlačuje původní 
rostlinstvo a mění nepříznivě i pod-
mínky pro život většiny tam žijících 
živočichů. Rozmnožuje se převážně 
vegetativně pomoci odlomených 
oddenků, které bývají zanášeny 
při povodních s odplavenou zemi-
nou na zcela nová místa. I drobné 
kousky oddenku většinou vyklíčí 
a během několika let takto nově zís-
kaný prostor zcela zarostou. Kvůli 
krátké době vegetace u nás semena 
málokdy dozrávají. 

Její kořeny a listový opad navíc 
produkují látky s alelopatickým 
účinkem, tj. znemožňují růst jiných 
rostlin. Často takto zaberou pásy 
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1. Příměstský tábor v Malých Hošticích

Od 8. do 12. 8. se v Malých 
Hošticích poprvé mohly děti 
zúčastnit příměstského tábora. 
Rodiče přihlásili 40 dětí a kromě 
jedné nemocné tábornice všechny 
děti s radostí chodily celý týden 
(o tom se organizátorům táborů 
v Opavě může jen zdát…). Tábor 
byl instruktory FIT Sports Clubu 
o.so. veden ve sportovním duchu 
a děti měly možnost vyzkoušet 
a  zasoutěžit si v  různých sport-
ovních disciplínách. K tomu využily 
plně jak hřiště, dopravní hřiště, tak 
tělocvičnu a zahradu u Základní 
školy. Ve středu měly děti velký 
zážitek z návštěvy Olympijského 
parku v Ostravě, kde si vyzkoušely 
sporty, které běžně nemají možnost 

vyzkoušet. Ve  čtvrtek pak měly 
odpočinkový den a navštívily 
zámek v Hradci nad Moravicí. 
Pro mnohé byl ovšem větší zážitek 
z jízdy vlakem, což bylo pro některé 
děti rarita :). Pátek patřil soutěžím, 
výrobě triček, ocenění každého 
táborníka, karnevalu a dětské 
diskotéce. Z ohlasů dětí, které 
závěrem vyplnily anketu a nakres-
lily obrázek největšího zážitku z tá- 
bora, a  z  ohlasů rodičů je zřejmé, 
že tábor měl úspěch nad naše 
očekávání a v příštím roce budeme 
pokračovat. 

Mgr. Ing. Lenka Prokschová

„Dobrý den, děkujeme Vám za spo-
lupráci při organizaci Příměstského 
tábora 2016. Doufáme, že se dětem 
akce líbila. Díky obětavosti paní 
starostky Konečné, paní Prokscho-
vé, místostarosty pana Hollesche, 
zastupitelek městské části, paní 
Exnerové a p. Wittkové, akce do-
padla na výbornou a těšíme se 
na setkání při dalších možných 
příležitostech. 

Na facebooku FIT Sports Club si 
můžete prohlédnout fotografie či je 
stáhnout na památku.

Pěkný den přeje Ing. Lenka 
Mišičková, FIT Sports Club 
o.s.,www.fitsports.cz“

na březích řek, rozšiřují se také 
na náspech cest a na bývalých sklád- 
kách, kam byly zavlečeny při rekul-
tivacích. O jejich rozšíření se po-
starali také včelaři, kteří tuto medo- 
nosnou rostlinu záměrně vysa-
zovali.

U nás byla poprvé zaznamenána 
ve  volné přírodě zaznamenána 
v  roce 1892. Vyskytuje se hojně 
po celém území ČR, nejvíce v blíz-
kosti vodních toků a lidských sídel, 
většinou na vlhkých substrátech 
s kyselou reakcí. 

Křížením křídlatky japonské 
s  křídlatkou sachalinskou vznikl 
hybridní druh křídlatka česká 
(Reynoutria × bohemica), která 
je obzvláště rozpínavá a proti 
mechanické i chemické likvi-
daci nejodolnější. Rozmnožuje 
se výhradně vegetativně 
a  na  stanovištích, kde se vyskytují 
také její rodiče, je vytlačuje.

O neblahém významu křídlatky 
svědčí také fakt, že byla dokonce 
zahrnuta do seznamu “100 
nejhorších invazních druhů světa”.

Co dělat při kontaktu?

Křídlatka naštěstí na rozdíl 
od  bolševníku nevylučuje zdraví 
škodlivé látky, její hustý zapojený 
porost však velmi znepříjemňuje 
hospodaření a pohyb v krajině. 
Po nalezení porostu křídlatky 
uvědomte vlastníka pozemku 
a  příslušný obecní úřad. Pokud 
roste křídlatka na vašem pozemku, 
využijte při její likvidaci příslušnou 
metodiku nebo se raději obraťte 
na odbornou firmu.

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
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Čtyřdenní odpustový maraton

V loňském roce poprvé byl tradiční 
odpustový program doplněn 
o  čtvrteční promítání pro děti 
a  rodiče a páteční rockovou Di-
vokou kartu pro mladší publikum. 
Jelikož ohlasy byly příznivé, bylo 
na tuto novou tradici navázáno. 
Ve čtvrtek jsme tak mnozí shlédli 
animovaný příběh V hlavě. Soudě 
dle velkého počtu diváků jsme se 
výběrem trefili.  V pátek program 
začal exhibiční jízdou mopeďáků 
z Mopedteamu Opava. Za povzbu-
zování mopeďáci absolvovali dvě 
kola přes Malé Hoštice a vítěz dostal 
věnec buřtů :). Na to, že akce byla 

propagována jen v rámci celého 
odpustu, byl ohlas veliký a přijeli se 
podívat i příznivci mopedů z jiných 
vesnic a Opavy. Pokud to bude 
možné, rádi příští rok akci zno-
vu zorganizujeme. Páteční večer 
začal svižně se skupinou Blábol 
z Hradce nad Moravicí. Kluci hráli 
většinou vlastní písničky, na což je 
potřeba talent a porozumění mezi 
členy kapely, klobouk dolů… Jako 
druzí vystoupili velmi energičtí  
Illegals, jehož členové neváha-
li chodit i  mezi publikum. A 
hraní na  rýč, to asi nikdo z nás 
ještě neviděl. Prostě super mladí 

a  invenční muzikanti! Publikum 
rozeskákala a roztančila posled-
ní, loňským ročníkem osvědčená 
skupina The Psychos z Komárova. 
Kluci jsou mladí, ale prostě válí…. 
Vypadá to, že pro velký úspěch už se 
jim rýsuje i nějaké další vystoupení 
v Malých Hošticích během příštího 
roku. Páteční program navštívilo 
hodně občanů, zejména mladší 
a  střední generace a zdá se tak, že 
cíl, tedy spokojenost všech gen-
erací s odpustovým programem,  
byl naplněn.

Sobota patřila již tradičně decho-
vé hudbě, letos Březovjanům. 
Překrásné kroje podtrhly vys-
toupení. U kávy a už tradičně 
výborných koláčů byl poslech 
pro všechny zážitkem. Večer již 
patřil skupině Fast Foot. Skupina 
se dvěma skvělými zpěvačkami 
a zpěvákem patří k tomu muzi-
kantsky nejlepšímu, co Opava 
nabízí. Zazněla rocková klasi-
ka, zahraniční i české písničky 
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a občané měli možnost si zatančit i v 
průběhu jejich krátkých přestávek. 
Šestihodinové vystoupení mělo 
opravdu velký úspěch.  

Poslední odpustový den začal 
tradiční mší, po jejímž konci věřící 
dostali perníček ve tvaru naší ka-
ple či výtečný koláč. Nedělním 
odpolednem provázel stejně jako 
i v loňském roce DJ Karlson.  Pro 
děti bylo v průběhu celého od-
pustu připraveno k zábavě mnoho 

stanovišť. Skákací hrad, trampolína 
i kolotoč byly plně vytíženy.  Ze-
jména starší děti ocenily novinku 
v podobě aquazorbingu, mladší 
děti se osvěžily u šlapacích lodiček. 
Tradiční program ve skanzenu 
měli studenti Slezské univerzi-
ty a členové Ústavu archeologie. 
Taneční škola Dance4life díky 
svému vystoupení dokázala, že se 
právem honosí tituly mistrů světa, 
Evropy i naší republiky. Za po-

myslnou třešničkou na dortu lze 
jistě považovat vystoupení dvou 
klaunů z Balónkova. U jejich vys-
toupení si zatančily všechny věkové 
kategorie.

Pevně věříme, že letošní odpust 
splnil tak jako v loňském roce Vaše 
očekávání.  

Ing. Mgr. Lenka Prokschová a Bc. 
Marie Vegelová 

Zastupiteky MČ 

Fotbalová sezóna 2016/2017 v Malých Hošticích
Zdravíme tímto všechny příznivce 
Malohoštického fotbalu a rádi 
bychom se s Vámi se zahájenou 
sezónou a prvními odehranými 
zápasy našich mužstev oficiálně 
podělili o aktuálním dění okolo 
našeho spolku.

Začneme od mládežnických ka-
tegorií, kde jsme s letošní sezónou 
zahájili novou etapu Fotbalové 

školičky, kde pod vedením Lumíra 
Pospěch a Pavla Týna zahájili 
své první fotbalové krůčky děti 
ročníku 2009 – 2011. Do této kat-
egorie se naším trenérům přihlásilo 
již dvě desítky kluků a holek, což 
svědčí o  zájmu o fotbal v Malých 
Hošticích. 

Naši Minižáci vstupují do sezóny 
pod vedením Martina Vltavského, 

Ondry Tamfala a nově se k trenér-
ské dvojici připojil také ostřílený 
trenérský kolega David Teichmann.  
Věříme, že nadále budou kluci tak 
úspěšní jako v minulé sezóně, 
i  když došlo k odchodu několika 
hráčů do SFC.

V týmu starších žáků došlo 
ke  změně na trenérských pozi-
cích, kdy se pro pauzu v trénování 



11

28. 9. 2016

rozhodl Zbyněk Kramný, kterému 
děkujeme za podporu v předešlých 
sezónách a věříme, že si najde cestu 
zpět k našemu fotbalu v nadcháze-
jících letech. U týmu tedy zůstal 
jako hlavní trenér Honza Grygarčík, 
ke kterému se nově připojil Tomáš 
Prášil a prozatím také Honza  
Xenitidis, který ovšem brzy zahájí 
své vysokoškolské studium. 

Tímto se dostáváme k týmu dor-
ostu, u kterého došlo k největší 
změně v trenérském složení a  kde 
jsme nově angažovali na post 
hlavního trenéra Romana Kováře 
s  trenérskými zkušenostmi z do- 
rostenecké kategorie Opavské Sla-
vie a Dolního Benešova. Pozici 
asistenta zastává Ondra Šafarčík, 
který tak zároveň předává své cen-
né fotbalové zkušenosti a pozici ve-
doucího mužstva zastává Břetislav 
Schaffartzik. Po krátké letní pauze 
nebylo vůbec jednoduché, i vzhle-
dem k novému přestupnímu 
řádu ve fotbalovém prostředí, dát 
dohromady složení týmu našich 
dorosteneckých nadějí, nicméně 
tohoto úkolu jsme se zhostili ze-
jména s podporou Břeti důstojně 
a trenérské duo tak může počítat 
pro tuto sezónu s cirka osmnácti 
hráči. První výsledky také uka-
zují, že kluci v sobě fotbalovost 
mají a věříme, že se dokáží v této 
sezóně výrazněji prosadit. Na úvod 
sezóny se probojovali do semifinále 
okresního poháru dorostu po výhře 
nad Hradcem nad Moravicí a nyní 
je čeká nelehký soupeř Bolatice, se 

kterým se utkají 28. 9. od 16:00 v 
Bolaticích.

V kategorii A -mužstva nedošlo 
na trenérských pozicích k žádné 
změně a tým nadále vedou jako 
hlavní trenér Roman Grygarčík, 
Martin Slíž jako asistent a Stanislav 
Fiala jako vedoucí mužstva. Týka-
jíc se hráčského kádru, tak zde se 
nám podařilo angažovat nové po-
sily, mezi něž lze zařadit Lukáše 
Baďuru z Chlebičova na pozici 
útočníka, Davida Kubalu na pozici 
obránce z Pusté Polomi a Vlastim-
ila Racko z Opavské Slavie. Dále 
jedna z hlavních posil se do týmu 
vrátil po hostování v Chlebičově 
Ondra Šafarčík a i vzhledem 
k  novým přestupovým pravidlům 
o kterých jsem se již zmiňoval lze 
také zdůraznit, že se nám do týmu 
podařilo upsat na postu brankáře 
Marka Honku dále Honzu  
Xenitidise na post záložníka, 
Tomáše Prášila z SFC. Mezi 
navrátilce je nutné také zdůraznit 
Kamila Bittu a Romana Bittu, kteří 
se rozhodli náš tým také podpořit 
v závěru jejich bohaté fotbalové 
kariéry. První zápasy nám ukáza-

ly naše možnosti a věříme, že po 
první podzimní části budeme figu-
rovat v horních patrech tabulky.

Mimo samotnou fotbalovou 
stránku je nám potěšením, Vás 
čtenáře a příznivce, také informo-
vat o dění okolo areálu. Zde bych 
chtěl především zdůraznit kvalitní 
spolupráci mezi zastupiteli obce 
a naším spolkem, kdy v rámci neu-
stálé spolupráce s obecním úřadem 
plánujeme a provádíme aktivity 
v  rámci oprav, vylepšování a zve- 
lebování areálu. Zpracovaný „Akční 
plán“ je neustále na našich pravidel-
ných schůzkách se starostkou obce 
a místostarostou doplňován o nové 
návrhy, potřeby a také úspěšně re-
alizován, za což patří díky vedení 
obce, zejména panu místostarost-
ovi Holleschovi a na straně klubu 
Břeťovi Schaffartzikovi, jeho synovi 
a dále  Jendovi Grygarčíkovi. 

Vzhledem k náročností prací, které 
jsou potřeba pravidelně na hřišti 
provádět, by již nemohl nadále od-
díl fotbalu tyto materiálně technické 
záležitosti zabezpečovat. Vše by 
muselo probíhat na úkor sportovní 
činnosti, a to není cílem fotbal-
ového oddílu. Mezi nejzásadnější 
aktivity provedené úřadem městské 
části patří především oprava kon-
strukcí záchytných sítí za fotbal-
ovými brankami na hlavním hřišti, 
kdy se provedlo jejich zavaření, 
natření a znovu zavěšení sítí.  
Dále, výmalba žákovských kabin, 
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Hasiči

pu Trulleyovi, Vendule Kravarové, 
Nele Pekárkové a Michalu Sližovi 
za reprezentaci sboru. Toto by ne-
dokázali bez jejich vedoucích a to 
pí. Martiny Trulleyové a p. Martina 
Trulleye, za což jim také děkujeme. 

Družstvo žen se zúčastňovalo 
pohárových soutěží, závodů 
Moravskoslezského poháru, 
Opavské ligy, tak i závodů noční 
Hlučínské hasičské ligy. Některé 

Vážení spoluobčané,

Prázdniny začaly pro náš sbor účastí 
na mistrovství ČR v  požárním 
sportu, kde někteří naši žáci vypo- 
mohli družstvu z Kyjovic. Náš 
sbor reprezentovala Vendula Kra-
varová a to v kategorii mladších 
dorostenek. Pod vedením Mar-
tina Trulleye vybojovala krásné 
5. místo a  k  tomuto umístění ji 
blahopřejeme a zároveň děkujeme 
za reprezentaci sboru a také obce. 
Pro náš sbor je účast na mistrovství 
ČR prvotní v historii našeho sboru. 

Žákovské družstvo se zúčastnilo 
soutěže družstev O pohár krajského 
ředitele HZS v Nošovicích. Díky 
věku toto družstvo soutěžilo v této 
sestavě již naposledy. Žáci ukáza-
li co umí, a tento pohár vyhráli. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem členům a to: Kláře Svrčkové, 
Ondřeji a Vojtěchu Tögelovi, Fili-

oprava vstupů do kabin, prov-
edlo se vydláždění prostoru pod 
lavičkami pro pohodlné sezení 
našich diváků, byl proveden nátěr 
venkovních laviček a vnitřní části 
pergoly, byly spraveny a vymal-
ovány stropy na toaletách. Opravi-
la se fasáda u  hlavního vchodu, 
uložila se zámková dlažba, natřely 
se lavice u minihřiště, zhotovilo se 
6 ks konstrukcí na odpad, instal-
ovalo se ozvučení areálu a ukazatel 
skóre, vyměnila se antuka na tenis-
ových kurtech.  Pravidelně dochází 
k sečení travnatých ploch, zejména 
hlavního hřiště, kde obrovské díky 
patří Edovi Rybkovi za trpělivý 
přístup. Mimo tyto aktivity dochází 
k pravidelnému postřiku plevele 
v  areálu, drobné opravy zejména 
oplocení umělé trávy, zasadilo se 
750 ks keřů na úpatí umělého valu 
atd. Mezi další plánované akti- 

vity v  tomto roce ve spolupráci 
s naší obcí bych rád zmínil vý-
malbu dalších částí kabin, pro-
vedení údržby umělého povrchu 
malého hřiště, v zimním období 
poté výměna stávajících plynových 
topení za nové, úspornější typy 
a mnoho dalších drobných i větších 
aktivit nutných pro neustálé 
udržování areálu. Mezi největší 
investiční akci bude do konce roku 
postavena přístavba šaten u kabin 
hráčů.

 V rámci další oblasti zvelebování 
areálu se nám podařilo sponzor-
sky zajistit automatický pojízdný 
postřikovač, ve spolupráci s fot-
balovým svazem v rámci projektu 
Bezpečné branky se nám podařilo 
získat nové tréninkové fotbalové 
branky, týmu A-mužstva jsme na-
koupili nové tréninkové míče a naši 

starší žáci byli vybaveni novými 
zápasovými dresy. Poděkování 
patří také paní Kateřině Vltavské 
za sponzorské zajištění pitného 
režimu pro náš spolek.  

Zároveň bych chtěl také 
prostřednictvím zpravodaje upo-
zornit všechny občany na nové ce-
dule, které budou umístěny v rámci 
našeho areálu, a to „Zákaz vstupu se 
psy “. Tento zákaz jsme se rozhodli 
po vzájemné konzultaci a úvahách 
se zástupci obce vydat s ohledem 
na množství psích exkrementů 
vyskytujících se v areálu a také 
na bezpečnost našich občanů a ze-
jména dětí pohybujících se v areá-
lu, jehož součástí jsou také dětské 
a dopravní hřiště.

Za Malohoštický fotbal – předseda 
oddílu fotbalu Ing. Michal Kokošek

soutěže vyhrály a na některých 
skončily v poli poražených. 
Největším letošním úspěchem 
je určitě Moravskoslezský pohár 
ve Vávrovicích, kdy si vylepšily svůj 
osobní rekord na 16.69s. 

Zásahová jednotka vyjížděla znovu 
na výpomoc do Hněvošic, kde opět 
řádil přívalový déšť. 

 V době, kdy se v nedaleké 
Ostravě konalo Mistrovství světa 
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radovali manželé Martina a Zbyněk 
Trulleyovi. 

Začátkem září jsme vypomohli 
s  Malohoštickým odpustem. Opět 
bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se postavili za pult, namísto toho, 
aby se doma nebo na náměstíčku 
pobavili s rodinou nebo kamarády. 
Děkuji.

V době, kdy budete tento článek 

Každoročně si na počátku září 
připomínáme narození patron-
ky naší kaple Panny Marie. 
Nejvýraznějším projevem oslav 
je pořádání malohoštického od-
pustu. Shodou okolností je počátek 
září také dobou, kdy si můžeme 
připomenout vůbec první zmínku 
o naší obci jako o Malých Hošticích. 
Nachází se v latinské listině, vydané 
v Opavě 4. září 1269.

V latinské podobě se Hoštice vy-
skytují ve 13. století většinou 
jako „Hoschitz“ nebo „Hossiz“. 
První doložená zmínka se nachází 

v  listině z roku 1222, v níž kněz 
Radoslav, arcijáhen olomouckého 
kostela, se na svém statku Hossiz 
vzdává ročního platu ve prospěch 
Velehradského kláštera a po své 
smrti vše tomuto klášteru odka-
zuje. Radoslav byl snad hoštickým 
rodákem a zemřel kolem roku 
1240. V roce 1250 papež Inocenc 
Velehradskému klášteru držení 
vesnice „Hosciz“, vedle jiných obcí 
na Opavsku, potvrdil, což znovu 
učinil také olomoucký biskup Bru-
no v roce 1265.

Ve všech těchto písemnostech 
se hovoří o jedněch Hošticích 
a  bezpochyby jsou míněny dnešní 
Velké Hoštice. Historik Vincenc 
Prasek představil koncem 19. století 
tezi, že Malé Hoštice byly založeny 
Velehradským klášterem po smrti 
kněze Radoslava. Osídlení zde bylo 
již od pravěku, ale je možné, že 
v  polovině 13. století místo získa-
lo nové pojmenování právě kvůli 
sousedství Hoštic, patřících stejné 
klášterní vrchnosti.

Velehradský opat Arkleb (1257–
1261) prodal Hoštice (asi obojí) 
opavskému měšťanovi Hermanu 
Lohenovi, avšak bez schválení kon-
ventu, tedy protiprávně. Opatův 
nástupce Lupin řešil spor před 
českým králem Přemyslem Otaka-
rem II.

V Opavě se v roce 1269 sešel v mi-
noritském klášteře smírčí soud, 
který věc rozsoudil následovně. 
Velké Hoštice zůstaly měšťanovi  
Lohenovi, jenž musel Velehrad-
skému klášteru přenechat v Malých 
Hošticích jeden lán pole, jeden 
mlýn, zahradu a další menší 
pozemky. Držení vesnice Minus 
Hoschitz potvrdil klášteru český 
král v listině z roku 1270.

Listina ze září 1269 je dodnes do-
chována ve Státním oblastním  
archivu v Třeboni, kde byla uložena 
v tzv. sbírce Historica, tvořené 8000 
listinami k dějinám českého státu 
z  let 1216 až 1659. Obsah listiny 
najdeme proto v nejstarších edicích 
z  poloviny 19. století. V edici Co-
dex diplomaticus Moraviae je listi-
na přepsána ve svazku IV, vydaném 
v Olomouci v roce 1845 Antonínem 
Bočkem. Najdeme ji zde na fol. 29 
pod číslem XXIV. Listinu lze vyhle-
dat i v českém „diplomatáři“ Codex 
diplomaticus Bohemiae, a to na s. 
183 v pátém svazku, který vydali 
na počátku 80. let 20. století histori-
ci Jindřich Šebánek a Sáša Dušková. 
Také v regestáři středověkých listi-
na Josefa Emlera Regesta Bohemiae 
et Moraviae se obsah listiny nachází 
ve druhém svazku z roku 1882 na s. 
256. Obsah listiny v německém 
jazyce nechybí ani v regestáři 
k  dějinám Opavského knížectví, 

v požárním sportu mužů, žen a do-
rostu, jsme uspořádali tradiční tur-
naj párů v tenise a z vítězství se opět 

Nejstarší písemná zmínka o Malých Hošticích

číst, budeme pořádat na místním 
hřišti 24.9. od 900h II. kolo OL 
žákovských družstev a VII. kolo 
OL veteránů od 1400h, na což vás 
srdečně zveme.

Fotky a články ke zhlednutí 
na www.sdhmalehostice.cz 

Za SDH  Věncek Pavel
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který připravil opavský historik 
Franz Kopetzky. Kniha vyšla v roce 
1870 a regest listiny najdeme na s. 
124 pod číslem 100.

Originál pergamenové listiny má 
rozměry 244 x 404 mm a je na ní 
dodnes přivěšena pečeť velehrad-

ského opata. Kvalitní scan lze najít 
pod tímto odkazem:

http://monasterium.net/mom/CZ-
SOAT/CizyStatky/319/charter

V listině se objevuje třikrát zmínka 
o Velkých Hošticích (maiori Hoss-

chitz), a to na řádku 6, 16 a 17, a jed-
nou jsou zmíněny Malé Hoštice 
jako minori Hosschitz. Toto spo-
jení se nachází na 14. řádku jako 
4. a 5. slovo (Hermannus nobis in 
minori Hosschitz).

Zdeněk Kravar

Opavský archiv pokračuje v digitaliza-
ci archivních pramenů a jejich bezplat-
ném umístění na své webové stránky. 
V  nedávné době byly takto zpřístupněny 
kroniky Malých Hoštic a jsou nyní přístupné  
ve formě skenů v digitálním archivu 
Zemského archivu v Opavě na adrese  
www.archives.cz nebo přímo na: http://digi.
archives.cz/da/index.jsp

Kroniky zahrnují období let 1959–1967 
a 1967–1970. Jedná se o druhý a třetí díl 
poválečné obecní kroniky (pamětní knihy). 
Oba svazky jsou uloženy ve státním okresním 

Malohoštické obecní kroniky na internetu

archivu Opavě na Lidické ulici (bývalý evangelický kostel).
Zdeněk Kravar

Nový školní rok

Zazvonil zvonec a prázdninám 
odzvonil konec. Na děti základní 
školy čeká další rok plný práce. 
Nejvíce však dá zabrat školní rok 
prvňáčkům. Čtrnácti chlapcům 
a pěti dívkám. Ti byli 1. září 
slavnostně pasováni na školáky. 
Nejen na ně, ale na všechny žáky 
čekaly vyzdobené třídy a tanečně-
hudební program.  Se svou třídní 
učitelkou paní Hanou Šišmovou 
již byli společně na své první kul-
turní akci. Magistrát města Opavy 
jim zprostředkoval filmovou pro-
jekci Cesta do pravěku v kině Mír. 
A  následovalo první školní foto-
grafování.

Ale ani ostatní třídy nejsou o nic 
ochuzeni. Některé akce neproz-
radíme, aby se měly dětičky na co 

těšit. Ale už teď víme, že druháci 
a třeťáci se mohou v rámci tělesné 
výchovy radovat z plaveckého výc-
viku a ti nejstarší z bruslení na zim-
ním stadioně. Pokud ukáže paní 
zima svou bílou tvář, jistě dojde i 
na výuku lyžování. Nejvíce se však 

těší páťáci na svůj podzimní výlet 
do Prahy (jednodenní vlastivědná 
exkurze),  návštěvu Legiovlaku 
na východním nádraží v Opavě 
a na logickou olympiádu.

Školní výuku zajistí paní učitelky: 
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Mgr. Hana Šišmová (1. třída), 
Mgr. Eva Grambalová (2. třída), 
Mgr. Hana Radová (3. třída), Mgr. 
Sabina Šreková (4. třída), Mgr. 
Lenka Reichlová (5. třída), Jana 
Nedvídková (mladší oddělení 
školní družiny), Mgr. Dagmar 
Mlčochová (starší oddělení školní 
družiny) a na vše bude dohlížet 
paní ředitelka Mgr. Eva Mlýnková. 
Krom vzdělávací části ve třídách 
žákům zajistí v průběhu roku 
vyškolení odborníci několik pre-
ventivních programů napříč všemi 
třídami. Bude připravena například 
beseda s hasiči, s policií o osobní 
ochraně a dopravní bezpečnosti, 
kurz zdravovědy vedený studenty 
střední zdravotnické školy, dále 
se zaměří na předcházení kyber-
šikaně, proběhne celodenní vý-
uka o dospívání a s mladšími žáky 
přijde debatovat o vztazích mezi 
kamarády lektorka z pedagogicko-
psychologické poradny.

Mimo to mají všichni žáci možnost 
zažít svou chvilku slávy v mno-
ha soutěžích, kterých se škola 
účastní napříč celým rokem. Od 
sportovních, výtvarných, lit-
erárních, pracovních, dopravních, 
angli-ckých, náboženských i 
hudebních. Každý měsíc zasíla-
jí žáci své tematické obrázky do 
redakce opavského měsíčníku 
Hláska, tak jim držme palce, aby 
se nějaký obrázek stal vítězným 

a byl v  měsíčníku otisknutý. 
V nejbližších dnech se žáci zúčastní 
soutěže: Kreslíš, kreslím, kres-
líme, Bible a my a Vícejazyčnost 
je bohatství. Několik spřátelených 
opavských škol včetně té naší je 
zapojeno do projektu na pod-
poru ochrany životního prostředí 
- Envicupu. V  rámci tohoto klání 
navštíví žáci v těchto dnech exkurzi 
ve společnosti Model Obaly Opava, 
bude následovat sázení stromků, 
seznámení s výrobou a recyklací 
papíru, sběr papíru a závěrečný 
vědomostní souboj. Tak si všichni 
přejme, aby bylo jejich odhod-
lání soutěžit nejen obohacující 
pro jejich životní zkušenosti, ale 
i úspěšné pro školu a obec. 

Školáci, kteří v letošním školním 
roce navštěvují školní družinu, 
se mohou těšit na pestrý výběr 
kroužků: výtvarný, hudebně-
dramatický, taneční, sportovní, 
keramiku, kytaru, informatiku 
a logické hry. Mimo to pro ně paní 
družinářky připravují v průběhu 
celého roku několik sobotních 
poznávacích přírodovědných vy-
cházek, výletů a výuku na in-
line bruslích či jízdních kolech. 
V současné době se družinové děti 
věnují sportovní olympiádě. 

O všech důležitých informacích 
i zážitcích se můžete dovědět 
na  školních internetových strán-

kách http://zsmalehostice.wz.cz.

Rodičům připomínáme, že stále 
trvá sběr hliníku, plastových víček, 
elektroodpadu a papíru.

Děkujeme za pozvání na  zahrád-
kářskou výstavu, na návštěvu 
skanzenu s háčkovanými výrobky 
a za ukázku dobových kočárků 
a hraček na obecním úřadě.

Na závěr zbývá popřát výborné 
studijní výsledky našim žákům, 
pevné nervy rodičům a všem 
občanům Malých Hoštic spoko-
jenost a zdraví.

Mgr. Lenka Reichlová, učitelka ZŠ

Revitalizace zahrady MŠ finišuje. Díky obětavým  rodičům, kteří ochotně pomohli na svolané brigádě s ,,kos-
metickými” úpravami zahrady se blížíme ke zdárnému konci a věříme, že se zanedlouho dočkáme slavnostního 
otevření.

Hana Kupková, vedoucí učitelka MŠ 

Revitalizace zahrady mateřské školy
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Výstava „Jsi tím, co dýcháš“

Opavská putovní výstava “Jsi tím, 
co dýcháš!” je součástí osvětové 
kampaně, která se zabývá tématem 
zněčistěného ovzduší. Cílem 
výstavy je upoutat na přítomnost 
škodlivých látek ve vzduchu a in-

fomovat o jejich negativním vlivu 
na zdraví nás všech. I žáci školní 
družiny,  především Laura Vege-
lová, Hana Holubcová a Michal 
Metelka, se zamýšleli nad svým 
vztahem k  životnímu prostředí 
a pod vedením p. vychovatelky 
zpracovali siluetu, která originál-
ním způsobem vyjádřila postoj 
k dané problematice. Děti chtěly 
upozornit na to,  že časopisy patří 
do tříděného sběru do konte-
jneru na papír. Rozhodně nepatří 

do kotlů či  kamen a nepálí se. Ne-
jen naše silueta, ale mnoho dalších 
můžete spatřit na výstavě v okresní 
knihovně Petra Bezruče v Opavě.

Mgr. Lenka Reichlová, učitelka ZŠ

Na odpustu jsme měli prodejní stánek po-
prvé. Zaměřili jsme se hlavně na prodej 
hraček a sladkostí pro děti. Prodej se zdárně 
vyvedl. Za vydělaný obnos se pořídí něco 
pěkného dětem do školy a školky. 

Dále nás čeká Drakiáda, která se koná 8. října 
od 14.00 na hřišti. Na Drakiádu všechny 
srdečně zveme! 

Za Klub rodičů Jana Pivodová

Klub rodičů při mateřské škole.

Pusté Jakartice

Akce s názvem Setkání rodáků 
a přátel Pustých Jakartic se letos 
dočkala svého třetího pokračování. 
Poprvé se sice udála v roce 2009 
u  příležitosti svěcení nového 
zvonu, ale není každý rok. Pro-
to třetí ročník. Letos to bylo 
u  příležitosti nové přístavby kaple 
a pergoly. Začátek byl naplánován 
na 16.července v 16. hodin. V 15.00 
začalo pršet a přestalo o půlnoci. 
Přesto se nás sešlo poměrně hodně. 
Povídat bylo o čem, občerstvení 

Setkání rodáků  
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Další, tentokrát už pravidelná, 
každoroční akce je Knybajtelfest. 
Konala se 6. srpna. Počasí vypadalo, 
že půjde ve šlépějích minulé akce, 

ale nakonec se umoudřilo a  my si 
vychutnali krásný letní den. Asi se 
budu opakovat, ale Knybajtelfest 
je obdobou jinde oblíbených ,, 

Štrásnfestů”, kdy se občané jedné 
vesnice hostí navzájem. Přesto, že 
nás bylo méně než obvykle, byla to 
povedená akce.

Knybajtelfest

Tradičně týden po Knybajtelfestu probíhá Filmové léto. 
Letos tedy 13. srpna. Jde vždy o premiéru našeho nového, 
jakartického filmu. Abych řekl pravdu, pro obrovské 
pracovní vytížení při stavbě pergoly, jsem myslel, že le-
tos budu muset sáhnout do bohatého filmového archi-
vu a natáčení odpískat. Byly to, ale děti i někteří dospělí, 
kteří mě přesvědčili, že je třeba natáčet. Natáčení je velmi 
náročné, především na lidi a také na počasí, nejnáročnější, 
ale je napsat scénář. Povedlo se a tak 4. června 2016 v Ján-
ských Koupelích padla první klapka. Nový film se jmenuje 
Návrat strašidel a je volným pokračováním loňské kome-
die Strašidla ze sedmé kóty. Kromě už zmíněných Jánských 
Koupelí jsme natáčeli v Pustých Jakarticích a okolí, v Malých 
Hošticích, Oldřišově, na hradech Bouzov, Sovinec, Vikštejn 
a jinde. Dotočeno bylo 28. července a pak následoval střih, 
při kterém jsem si občas hodně zoufal. Film je totiž plný 
písniček velmi náročných na přesný synchron s obrazem 
a také triků. Odehrává se v několika časových pásmech. 
Samozřejmě jsem tam musel zakomponovat také jakar-
tickou událost č.1 - tedy stavbu přístavby kaple a pergoly. 
S výsledkem jsem nebyl vůbec spokojený, ale premiéra mě 
přesvědčila, že ten letošní film je výjimečný. Výbuchy smí-
chu diváků ( někdy i dlouho neutuchající), kteří do posled-

Filmové léto

ního místa zaplnili nejen pergolu, ale i přistavený stan, nás přesvědčily, že se to letos opravdu povedlo. Navíc 
krásné letní počasí.  Co si přát víc.............. To si řekneme příští léto.

dostatek, prostě příjemné posezení. 
V nové pergole na nás nepršelo. 
Bylo objednáno i kulturní vys-
toupení, ale vzhledem k nevlíd-
nému počasí jsme jej museli odvo-
lat. V klubovně jsme, ale připravili 
retro výstavku starých domácích 
pomocníků, se kterými mnozí ještě 

donedávna pracovali. Navíc byla 
připravená projekce asi tisícovky 
archivních fotek z Pustých Jakar-
tic. Vrcholem celého dne byl velký 
ohňostroj, odpálený po 22. hodině. 
Přesto, že nám svatý Petr nepřál, 
jsem přesvědčen, že nikdo nebyl 
zklamán.

V sobotu 10. září proběhla u nás brigáda na úklid zeleně v okolí kaple a areálu. 

Za týden 18. 9. 2016 máme u nás slavnostní mši u příležitosti jakartického odpustu ( tuž, aby nás zas kerý (á) 
něpomluvil (a) ).  Všem, kteří se zúčastnili a nezištně pomohli, DĚKUJI!



18

Malohoštický 

zpravodaj

Nastává ten kouzelný čas, kdy pod-
zim vytváří tak úchvatné barevné 
scenérie, které vypadají jako z obra-
zu nějakého slavného malíře. I když 
je podzim pokaždé barevný a zají-
mavý, nikdy nebývá stejný, vždy nás 
něčím překvapí. Lidová pranostika 
říká, že čím dříve listí opadne, tím 
bude úrodnější příští rok a když 
napadá sníh na zelené listí, bude 
tuhá zima, tak uvidíme, co nám 
„matka příroda“ připraví. A  až 
nastane nevlídné a sychravé ob-
dobí, budeme vzpomínat na  uply- 
nulé krásné dny a na akce, kterých 
jsme se zúčastnili.

20. srpna jsme podnikli pěší výlet 
do Chlebičova. Sešlo se nás 21, 

počasí nám přálo a cesta příjemně 
ubíhala. Děkujeme panu sta-
rostovi Iljovi Novotnému, že nás 
přátelsky přivítal a provedl po je-
jich zahrádkářském i sportovním 
areálu a koupališti. Dále jsme si 
prohlédli kostel i kulturní dům. 
Pak jsme poseděli a podebatovali 
v místní restauraci Siesta. Ani do-
bré jídlo a pití nechybělo. Všichni 
zúčastnění děkují panu Josefu Ry-
bovi, že tuto zdařilou akci napláno-
val a zorganizoval a panu Františku 
Mlýnkovi, že vše zdokumentoval 
a rozeslal fota.

První zářijový víkend patřil 
Malohoštickému odpustu, kterému 

předcházely pořádné přípravy. 
Díky obětavým členům ČZS Malé 
Hoštice, byl zahrádkářský areál 
důkladně uklizen a připraven pro 
příjemné posezení. 

Nejen krásné počasí, ale také 
výborné bramborové placky 
a palačinky přispěly ke spokojenos-
ti všech návštěvníků našeho areálu. 

Český zahrádkářský svaz v Malých 
Hošticích děkuje svým členům 
a všem občanům, kteří svými 
výpěstky přispěli k realizaci tradiční 
výstavky. Velký dík patří také 
našemu mladému spoluobčanovi 
Tomáši Grygarčíkovi, který nám 
zapůjčil hvězdářský dalekohled 

Zahrádkáři

Karel Kopperberg
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a  vlastní fotografie svých pozo-
rování vesmíru a tak jsme měli 
možnost malinko nahlédnout 
do tajemství astronomie.

Pro obohacení odpustového pro-
gramu a zahrádkářské výstavky 
byla vyhlášena fotografická soutěž 
s názvem „Dřeviny našich zah-
rad“, do které jste se měli možnost 
všichni přihlásit. Z poskytnutých 
fotografií vytvořili paní Jarmila 
Paverová a  pan František Mlýnek 
poutavou prezentaci. Všichni 
návštěvníci zahrádkářského areálu 

mohli hlasovat prostřednictvím 
hlasovacích lístků pro některou 
z očíslovaných fotografií. Hlasy byly 
poctivě sečteny a nyní již známe 
vítěze. Na prvním místě se umístila 
fotografie pana Josefa Šafarčíka. Na 
druhém místě se umístila fotografie 
paní Pavly Kostřibové a na třetím 
místě byla fotografie pana Luďka 
Urbana. Vítězům gratulujeme. Je 
však nutné dodat, že všechny vyfo-
cené dřeviny si zasloužily náš obdiv, 
protože byly všechny moc krásné.

17. září patřilo všem zahrádkářům, 
kteří si chtěli trochu „posportovat“ 
s tenisovou raketou na kurtech.

Na první říjnový víkend je na-
plánován cyklovýlet do Bělé 
na ukončení sezóny Pstruží farmy. 
O podrobnostech budete infor-
mováni e-mailem a plakátkem 
v naší vývěsce u kaple.

Přejeme všem krásný podzim plný 
sluníčka a barevného listí a hodně 
zdaru při přípravách zahrádek 
na zimní období.

Za Český zahrádkářský svaz Malé 
Hoštice

Helena Šafarčíková

Foto František Mlýnek
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Mnoho z Vás mne v minulých 
měsících oslovilo s tím, že chce 
zkusit bubnovat na africký bu-
ben. S některými jsme o prázdni-
nách párkrát bubnovali a někteří 
si hned jeli koupit bubny…prostě 
bubnování láká samé skvělé lidi :). 
Každé první úterý v měsíci od 18 
do 19 Vás budu čekat v prostorách 
OÚ se čtyřmi bubny (můžeme se 
střídat) a vyzkoušíme si některé 
základní rytmy. Bude-li nás mno-
ho, udělám lekce pro více skupin. 

Nejsem lektor, ale do krásy bub-
nování Vás mohu uvést. Pokud 
Vás to bude bavit a budete se chtít 
rozvíjet pod profesionálním ve-
dením, doporučuji Ivo Samiece 
při SVČ v Opavě. Bubnování má 
výhodu, že ho v nějaké úrovni zvlá-
dne každý – vždyť všem nám bije 
srdce v těle a to je rytmus…. Těším 
se na Vás.

Lenka Prokschová

Budoucí bubeníci!

Den Bernarda

včas. Od tohoto dne bude změna otevírací doby ČT – NE 14-23 hod a s ní i nové zimní menu.

Rezervovat prostory hospůdky pro rodinnou oslavu či firemní akci můžete na tel. 730 547 540.

Redakční rada

zory na jednotlivé zastupitele. Příspěvek 
za šachisty jsme neobdrželi. Pokud by-
chom dali prostor 4 stran, které obsahuje 
článek Mgr. Gazdy, všem zastupitelům, 
měl by náš zpravodaj o 36! stran více, což 
znamená zbytečný finanční výdaj cca 12 
tisíc Kč. Proto jsme jako redakční rada 
rozhodli o dalším nezveřejňování poli-
tických názorů kteréhokoliv zastupitele 
v  Malohoštickém zpravodaji, ale zacho-
vat pouze informativní charakter. 

redakční rada Malohoštického zpravodaje

Dne 5. 10. 2016 proběhne 
v prostorách nově otevřené 
rodinné hospůdky 100dola 
„Den Bernarda“, kdy od 17 ho-
din do půlnoci či poslední kap-
ky poteče pivo za pouhých 10,- 
Kč. Kapacita je již z velké části 
vyčerpána. Zajistěte si své místo 

Malohoštický zpravodaj sloužil a slouží občanům k informování o konaných akcích a aktivitách jak obce, tak 
spolků. V minulém čísle jsme učinili výjimku a zveřejnili „Slovo zastupitele“ Mgr. Pavla Gazdy a reakce zastupitelů. 
Do tohoto čísla jsme obdrželi další, již mnohem delší „Slovo zastupitele“ Mgr. Pavla Gazdy, obsahující jeho ná-


