Vážení spoluobčané,
V těchto dnech, kdy se Vám dostává do rukou třetí číslo letošního Malohoštického
zpravodaje, schází již jen pár dnů do konce čtvrtletí a začnou nám ubíhat poslední měsíce,
týdny a dny letošního roku. Mám ještě v čerstvé paměti, když jsme připravovali minulé číslo,
ve kterém jsme Vám přáli příjemné prožití léta a dovolené, dětem hezké, slunné prázdniny a
již je to vše minulostí. Čas neúprosně běží, nemá slitování a každou sekundou ukrajuje svůj
díl z našeho života. Když jsem položil otázku několika dětem, ale i našim občanům jak
prožili letošní léto a prázdniny, dočkal jsem se různých odpovědí. Pro někoho bylo dobře, že
nebylo letos tak horko, že toto období lépe prožili a že se lépe dýchalo. Jiní, obzvláště děti, že
si letos užily málo sluníčka a koupání, když bylo deštivo a chladno. Ale tak už to v životě
bývá. Ani ta příroda ve všem nevyhoví a nám všem se nezavděčí. A protože to nejsme
schopni ovlivnit, a zaplať pán bůh že ne, nezbývá než to vzít, jaké to je.
Ve chvílích, kdy se skláním nad klávesnicí počítače, abych něco napsal o právě skončeném
Malohoštickém odpustu, jsem plný dojmů a poznání z této společenské akce. S odstupem
jednoho roku, kdy nám konání odpustu v loňském roce zhatily povodně, jsme si letošního
roku mohli vše vynahradit a vychutnat. Díky zkušenostem z let minulých, jistému
profesionálnímu přístupu ať členů zastupitelstva, tak členů zúčastněných společenských
organizací, se úspěšně zdařila celá příprava a organizace této v letošním roce největší
pořádané akce. Je skutečností, že s přípravou odpustu je nemálo práce a starostí a že se s jeho
přípravou začíná hned po novém roce a to vyčleněním a schválením financí v rozpočtu,
dohodnutím termínu odpustu s panem farářem a včasnou přípravou a zajištěním hodnotného
kulturního a společenského programu pro všechny věkové kategorie. Od dětí, přes mladou a
střední generaci, až po seniory. Tak, aby každý z nás byl potěšen na duchu i na srdci, aby
každého z nás potěšil ten či onen program, to či ono vystoupení. Tím letošním bylo bezesporu
nádherné, více jako dvouhodinové vystoupení dechové hudby Š o h a j k a z Dolních
Bojanovic, která koncertuje nejen po celé republice, ale pobývá často i v Holandsku a tam
přijíždí na jejich vystoupení posluchači z více jak dvou set kilometrových vzdáleností z celé
země. Kapela složená ze samých mladých mládenců a dvou děvčat pod vedením kapelníka
pana Vojtěcha Ducháčka a dvou zpěvaček vytvořila nádhernou atmosféru podpořenou
bohatým potleskem obecenstva a nastavila vysokou laťku letošního odpustu. Následné
večerní vystoupení hudební skupiny Capitol z Bolatic zase přišlo k duhu mladé generaci i
když nebylo chvílemi slyšet vlastního slova, ale k zatancování a vydovádění to jistě stačilo.
Na nedělní odpoledne bylo připraveno vystoupení hudební skupiny Atrei z Opavy , která nám
hrála k tanci i poslechu. V šestnáct hodin se nám představily mažoretky „J e š t ě r k y“
z Hradce nad Moravicí, jejichž vystoupení zvedlo z lavic téměř všechny přítomné, kteří je
svým bohatým potleskem odměňovali za jejich velmi náročné a hezké vystoupení.
Vraťme se ale na chvilku zpět a zrekapitulujme to ještě jednou, všechno pěkně od začátku.
Od počátku srpna jsme se sešli třikrát vždy v úterý navečer spolu se zástupci společenských

organizací, abychom se dohodli a ujasnili celou organizaci připravované akce, co kdo udělá,
co zajistí, čím se dá to či ono změnit či vylepšit. Vkusné pozvánky s přiblížením historie naší
obce, které jste obdrželi k letošnímu odpustu, připravil Mgr. Zdeněk Kravar a vytiskla nám
je tiskárna pana Rudolfa Tesaře a po večerech, po celodenní náročné práci je roznášeli
zastupitelé. Stalo se nedopatřením, že několika občanům nebyla doručena, za což se Vám
omlouváme. Pak jsme již sledovali vývoj počasí, co můžeme očekávat v nejbližších dnech.
Sekal se trávník, doplévaly se zbytky záhonů, stavělo se podium. Naplno se přípravy rozjely
v pátek odpoledne, kdy prostorách parku, u kaple, hasičárny i u zahrádkářů bylo jedno velké
mraveniště. Hasiči spolu se sportovci stavěli stany, s Evženem Fialou se svážely stoly, lavice i
deštníky, stavěly se stánky pro občerstvení, rozvážely se popelnice na odpadky, čistily se
záchody, uklízelo se a zametalo. Kdo měl volné ruce pomáhal. Uklízelo se rovněž v kapli,
kde bylo třeba po rekonstrukci interiéru kaple vše dobře uklidit a připravit pro slavnostní
nedělní mši svatou. A nebylo toho málo. Firma Adametz se svými pracovníky Petrem Křížem
a Milanem Exnerem se zase postarali o hezkou květinovou výzdobu podia. Zahrádkáři zase
upravovali svůj areál, ve kterém připravili pro návštěvníky zajímavou výstavu „Ze starých
časů“ obohacenou o své výpěstky. Co se nestihlo udělat v pátek do večera, tak bylo potřeba
dodělat během sobotního dopoledne. A nebylo toho málo. Díky ochotě a obětavosti všech
přítomných se to všechno úspěšně zvládlo. Byly dovezeny chutné a voňavé koláče, které
nechal napéct „velmistr pekař Ruda“, paní Broňka Klingerová s precizní přesností a jistotou
měřila, stříhala a pokrývala stoly barevnými ubrusy, které ještě dozdobily vkusné květinové
vazby, jež připravila děvčata ze Zeleniny. Další skupina děvčat chystala stoly k prodeji
langošů, cukrlat a dalších dobrot v hasičárně, zahrádkářky se zase potily při přípravě a
strouhání celého metráku brambor na tolik žádané a chutné bramborové placky. Připravovalo
se občerstvení pro hosty a muzikanty, vozilo se pivo a další občerstvení, protože se ukazoval
hezký slunný den. Mládenci zase leštili pípy, aby s nich teklo dobře chlazené pivo, další
připravovali plotny k přípravě klobás, steaků a dalších pochutin včetně tradičních koláčů,
které neodmyslitelně k odpustu patří. Náš filmař a „r e j ž a“ Karel Kopperberg byl se svou
kamerou v pohotovosti tak, aby mohl vše zachytit na video. Před polednem, když bylo vše
hotovo, tak rychle pod sprchu a dát se do gala, abychom včas stihli zahájení našeho odpustu.
Díky Karlu Müllerovi a jeho dlouhodobým přátelským vztahům s řadou hudebních souborů
na jižní Moravě se podařilo i letos včas zajistit dobrou muziku. Telefonicky byl průběžně
informován, že muzikanti již vyjeli a kdy pravděpodobně dojedou. Dojeli včas, stačili se
převléci do tradičních moravských krojů, zakousnout se do koláče, občerstvit se a už kapela
vyhrávala před obecním úřadem a průvodem za zvuku parádního marše dorazila až k podiu a
po úvodní skladbě byl náš dvoudenní maratón Malohoštického odpustu starostou oficiálně
zahájen. A že nám svým vystoupením kápli do noty, jste poznali sami. Velmi rychle byl
navázán kontakt mezi kapelou a obecenstvem. Sólová vystoupení mladých trumpetistů a
nádherně a procítěně zazpívaná píseň „A zvony zní“ zpěvačkou paní Jožinou Ducháčkovou
měla u diváků obrovský úspěch. Lidé se bavili, zpívali a odměňovali účinkující bohatým a
dlouhotrvajícím potleskem. I sami účinkující byli příjemně překvapení a potěšení z Vaší
velmi příznivé odezvy na jejich vystoupení. Líbilo se jim u nás, byli potěšení našim zájmem o
jihomoravskou hudbu, se zájmem si prohlédli i naši nově rekonstruovanou kapli s přáním, že
by se k nám zase někdy rádi vrátili. A my jim za jejich vystoupení a velmi příjemný zážitek
ještě jednou děkujeme.
Pro děti jsme po oba dny zajistili skákací hrad, trampolínu, kolotoč a to vše zdarma, jako
dárek zastupitelstva dětem. V neděli pak přibyla ještě autíčka. A že si toho naše děti užívaly,
jste mohli pozorovat sami. Bylo tam pořád plno a veselo. Zase budou mít na nějakou tu dobu
na co vzpomínat. Navečer zajistila paní Mgr. Mirka Konečná hudební vystoupení skupiny
Capitol, které v rytmu moderny s vyšší hladinou decibelů zase bavila mladší generaci.
Tancovalo se, jedlo, pilo až něco přes půlnoc, kdy jsme produkci skupiny ukončili. Bylo

třeba jít spát, protože hned ráno po sedmé nás čekal úklid celého areálu, abychom vše stihli
dát do pořádku, než začne slavnostní mše svatá ke 120. výročí vysvěcení kaple Panny Marie.
Zájem o účast na slavnostní mši svaté byl velký, nejen z řad našich občanů, ale rovněž i
z Opavy a okolních obcí. Svou účastí na mši svaté nás poctili náměstek primátora Statutárního
města Opavy Mgr. J. Horák, předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. H.
Pavera, starosta města Kravaře ing. A. Hahn, starosta obce Chlebičov I. Novotný, starosta
obce Bohušov ing. R. Schaffartzik, místostarosta Velkých Hoštic R. Machoň, předseda farní
rady ing. J. Theuer, vedoucí odboru financí ing. M. Drösller a další. Slavnostní ráz a
důstojnost mše svaté sloužené panem farářem R. Hradilem umocnila citlivě linoucí se hudba
varhan, na které hrála paní Sylva Lamlová. Hezké hudební vystoupení p. ing. arch. Horáka a
p.Kovaříka na housle významně přispělo k slavnostně sloužené mši svaté. Přestože byla mše
oproti zvyklostem trochu delší, ke svátečnímu obědu odcházeli přítomní s příjemným
zážitkem v duši. Po svátečním obědě a chvilce odpočinku následoval odpolední program,
který rovněž zajistila paní Mgr. Miroslava Konečná, ve kterém se představila hudební
skupina Atrei z Opavy, s hudební produkcí, které lahodilo uchu každého věku až do večerních
hodin. V šestnáct hodin se nám představily mažoretky „Ještěrky“ z Hradce nad Moravicí,
které se svým náročným a hezkým vystoupením představily u nás poprvé. A že se líbily, o
tom nebylo pochyb. Však jste také odměnili bohatým potleskem. Chvíli jsme zaznamenali i
odliv diváků a to za fotbalem, který se hrál na hřišti. Když oba zápasy naši hoši vyhráli,
s mohutným zpěvem a oslavou se snažili dohnat to, co zameškali. Lidem se ještě ani navečer
domů moc nechtělo, posedávali, odpočívali, nabízely a dojídaly se ještě poslední bramborové
placky, langoše a steaky, popíjelo pivo i nějaká ta štamprlička, někteří ještě tančili, jako by si
chtěli užít poslední chvilky příjemných tonů hudby, než definitivně vše skončí. A opravdu,
letošní odpust byl skutečně u konce. Když jsem v nočních hodinách zaslechl zahřmění a první
kapky deště klepající na římsu okna, tak jsem si oddechl, že až na úklid máme vše úspěšně za
sebou, že lepší počasí jsme si nemohli přát, že se nám letošní Malohoštický odpust vydařil. A
vydařil se nejen díky hezkému počasí, ale hlavně díky chuti, ochotě a nadšení Vás, celé řady
ochotných lidí každého věku, od mladých až po seniory, že jste se zapojili, pomohli jste a
přiložili ruku k dílu, aby vše co jsme si při přípravě našeho odpustu předsevzali, se povedlo.
A povedlo se beze zbytku. Neodehnal Vás ani pondělní ranní déšť když jste v něm uklízeli,
abychom do odpoledních hodin dali zase vše do náležitého pořádku. Rád bych Vám všem a
nebudu tentokráte jmenovat, abych na někoho z Vás nezapomněl, p o d ě k o v a l j m é n
e m c e l é h o z a s t u p i t e l s t v a, jménem návštěvníků našeho odpustu i jménem svým
za obrovský kus práce, který jste na tomto našem společném díle, na této naši letošní největší
a velmi úspěšné akci dokázali udělat. Tlumočím rovněž poděkování hostů, kteří se našeho
odpustu zúčastnili, že se dokážeme do takovéto náročné akce pustit, zajistit a připravit ji, ale i
úspěšně dotáhnout do konce. Malohoštický odpust 2008 je za námi, nechť žije v našich
myslích Malohoštický odpust 2009.
MVDr. Stanislav Kubesa
starosta městské části Malé Hoštice

K víceúčelovému domu…..
Jak jste již byli dříve informováni a řada z Vás se i zúčastnila mimořádného zasedání
zastupitelstva obdrželo zastupitelstvo městské části po schůzce ze dne 8.7.2008 s občany
bydlícími v okolí připravovaného projektu rekonstrukce víceúčelového domu občanské
vybavenosti zápis občanů bydlících na ulici U Kaple, a to dne 15.7.2008 s požadavkem o

vyvěšení na úřední desce a otištění v následujícím Malohoštickém zpravodaji. Originál
z něhož doslova citujeme je uložen na úřadě městské části.
Současní a budoucí vlastníci rodinných domů v ulici U kaple:
1. Souhlasí a plně akceptují: a/ výstavbu v té části víceúčelového domu /VD/, která
v budoucnu poskytne zázemí knihovně, poště, rehabilitaci či lékařským ordinacím, řidičům MHD, potřebám
fary a technickému zázemí údržby.
2. nesouhlasí:

a/ s výstavbou sálu pro veřejné akce
b/ s výstavbou parkoviště pro 40 aut a autobus, příp.
obslužné vozidlo
3. požadují:
a/ předložení rozpočtu městské části Malých Hoštic
na rok 2008 a dokumentu ekonomické návratnosti
VD v termínu do 31.7.2008
4. navrhují jednat s vedením obce a architektem o změnách v projektu:
a/ o jiném využití prostoru určeného pro sál pro 250 lidí,
např. jako FIT centrum, byty, zařízení pro seniory,
stacionář, mateřská škola, centrum pro matky s dětmi,
učebny, atd.
b/ o osázení zamýšlené parkovací plochy u kruhového
objezdu trávou a jinou zelení.
Důvody nesouhlasu obyvatel RD U Kaple s výstavbou sálu a parkoviště.
a/ obavy z dopravního hluku vzniklého v průběhu konání kulturních akcí /předpokládána
vyšší frekvence aut projíždějících v okolí rodinných domů /, obavy z hluku způsobeného
samotnými účastníky akcí, z možného znečisťování okolí, ničení soukromého majetku,
předzahrádek, zaparkovaných aut apod./.
b/ umístění oken ložnic všech RD směrem do komunikace.
c/ současní ani budoucí vlastníci RD nebyli na výstavbu sálu ve VD realizátorem stavby
před koupí RD upozorněni, informace vždy byla nekompletní a směřovala pouze na část
domu nabízející služby občanům, pokud by znali vlastníci RD tuto skutečnost již před
podepsáním smluv na RD, většina z nich by si dům na tomto místě nezakoupila.
Zápisem s požadavky, jež byl vyvěšen na úřední desce se zabývalo zastupitelstvo na svém
mimořádném zasedání dne 29.7. 2008 v sále Obecního úřadu, jehož se řada z Vás zúčastnila a
z tohoto zasedání po více jako dvouhodinové diskusi vzešlo následující usnesení jež bylo
zastupiteli přijato jednohlasně a jehož plné znění citujeme:
Obecní zastupitelstvo:
Bere na vědomí:
1. informaci starosty obce týkající se příprav k územnímu a stavebnímu řízení
k rekonstrukci víceúčelového domu a schůzky s účastníky stavebního řízení, která
proběhla 8.7.2008 a ze které vzešly připomínky k realizaci víceúčelového domu
občanské vybavenosti.
2. informaci architektů p. ing. arch. Lubomíra Dehnera a ing. arch. Petra Mlýnka ke
zpracování studie a samotného projektu víceúčelového domu. Informovali přítomné a
maximálním důrazu na minimalizaci hlučnosti při přípravě projektu. / informace o
vypracování hlukové studie /.

Neschvaluje:
1/ požadavek účastníků schůzky, aby součástí víceúčelového domu nebyl společenský
sál a byl nahrazen pro jimi navrhované jiné využití prostoru.
2/ rovněž vypracování a předložení dokumentů ekonomické návratnosti víceúčelového
domu v termínu do 31.7.2008 na náklady rozpočtu městské části.
Schvaluje:
1/ změnu parkovací plochy tak, jak byla předložena zastupitelstvu ing. arch. Dehnerem.
2/ víceúčelový dům bude využíván pouze občany městské části Malé Hoštice a
společenský sál nebude pronajímán ke komerčním účelům jiným organizacím vyjma
Pustých Jakartic – požadavek obyvatel ulice U kaple.

Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice

Dovolujeme si Vám s laskavým svolením rodiny oznámit, že krátce po své poslední
návštěvě naší obce zemřel ve Vídni náš rodák pan profesor Rudolf Lampa, který celý svůj
život zasvětil hudbě. S Vídeňskou filharmonií, ve které hrál, rozdával po celém světě radost a
potěšení z ní. Od počátku devadesátých let se často a rád vracel do naší obce, do svého
domova. Hodně z Vás občanů jste ho znali osobně, pro ty ostatní Vám ho připomene a
vzpomínka na něho zůstane v kresbě naší kaple Panny Marie, kterou se nesmazatelně zapsal
nejen do našeho podvědomí, ale i srdcí a kterou obdržela spolu s pozvánkou každá rodina, při
příležitosti 120. výročí od vysvěcení kaple. Vzpomínejte s úctou s námi.
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice

V Pustých Jakarticích je živo!
V sobotu dne 23. července 2008 od 21,00 hodin se slavnostně vyzdobený areál za
kapličkou v Pustých Jakarticích stal místem konání premiéry nového filmu p. Karla
Kopperberga. Ten letošní nesl název „Hrůza třepe kurníkem“ a jednalo se o letní komedii,
kterou jakartický rodák, jako každoročně, natočil během prázdnin s našimi malými, staršími,
ale i nejstaršími obyvateli. Letošní díl se nesl ve znamení vzpoury žen, kterým se zdálo, že
jim jejich mužští partneři málo pomáhají. Humorný příběh, jehož natáčení zasáhlo do chodu
snad každé jakartické rodiny, sklidil od všech cca 170 přihlížejících diváků zasloužený
potlesk. Po jeho shlédnutí pronesl pár slov chvály starosta obce MVDr. Kubesa, který
poděkoval autorovi filmu a všem hercům za skvělou podívanou a vyzdvihl snahu odpoutat
děti od počítačových her, internetu a každodenního stereotypu. Všichni herci se po ukončení
promítání představili na jevišti a odnesli si drobný dárek, který zasponzorovali OÚ Malé
Hoštice a Tempo Obchodní družstvo Opava.

Návštěvníci našeho areálu, který s velkým obecním stanem vypadal opravdu úchvatně, si
mohli během promítání filmu, ale i po jeho ukončení pochutnat na opečeném trampském
cigáru a čerstvém chlebu, zapít ho dobrým čepovaným pivem, popřípadě proložit něčím
ostřejším. Po shlédnutí filmu k poslechu a tanci hrála reprodukovaná hudba a všichni se
bavili až do rána.

No, a aby toho slavení nebylo v Jakarticích málo, proběhl dne 30. srpna 2008
v odpoledních hodinách druhý ročník Knybajtelfestu. Jedná se o přátelské posezení našich
občanů na zahrádce Hostince U Agáty, kdy každá rodina pohostí své sousedy oblíbenou
pochoutkou. A že se stoly pod různými specialitami našich kuchyní jen prohýbaly, to můžete
vidět na doprovodných fotografiích. Účast byla velice slušná a zábava pokračovala do
ranních hodin. A protože nevyzpytatelné počasí bylo tentokrát na naší straně mohli jsme si po
vydařeném kulturním létě říci, že už se těšíme na další rok, ve kterém doufáme budeme moci
připravit všechny akce v areálu za již zrekonstruovanou kapličkou.

Rodičů plná škola
V pondělí 1.9. 2008 se sešlo na zahájení školního roku nezvykle mnoho „dospěláků“. Rodiče i
prarodiče si přišli se svými prvňáčky „prožít“ atmosféru prvního dne ve škole. A slavnost to
byla vskutku parádní, bylo se na co dívat. Vyšňořená škola, nazdobené třídy, opálení a
odpočatí žáci, velmi elegantní a zvědaví rodiče, dojatí prarodiče a za cukrovými kornouty
schouleni, trošku vystrašení, prvňáčci. Vážnost prvního kroku do školy podtrhovala

přítomnost pana starosty S. Kubesy a p. místostarosty G. Hollesche, kteří naše prvňáčky vřele
přivítali a zároveň obdarovali spořícím účtem s prvním vkladem.
Do školních lavic poprvé usedne 18 žáčků a učit je bude p. Mgr. Hana Šišmová. Nově jsme
uvítali také p. Mgr. Sabinu Šustkovou a po MD se vrací p. učitelka Mgr. Eva Grambalová.
Všem zaměstnancům přeji hodně zdraví, elánu, nápadů a chuti do naší krásné práce. A když
se nám to splní, pak budeme mít plnou školu spokojených dětí i rodičů.
Naše záměry a plány v tomto roce
Každého, kdo zavítá do naší školičky, překvapí, jak ta zvenčí hranatá budova je uvnitř útulná,
příjemná, čistá a zároveň prostorná. To je náš záměr. Vytváříme pro žáky příjemné prostředí,
aby se u nás cítili dobře a bezpečně. Vytváříme školu tzv. rodinného typu, kde se žáci
navzájem znají, navzájem si pomáhají a od sebe navzájem se také učí. Snažíme se posilovat
vzájemnou soudržnost. Vždyť jsou to budoucí spoluobčané a již dnes je třeba pěstovat takové
mezilidské vztahy, které jim budou oporou a zázemím i v budoucnu.
Zaměřujeme se na dopravní výchovu. Sbíráme úspěchy v různých dopravních soutěžích, ale
v pozadí je snaha v dětech vypěstovat návyky dodržování pravidel silničního provozu.
Posilovat odpovědnost za sebe i za ostatní účastníky.
Celoroční plán školy je opravdu bohatý a mezi skutečné perly bude patřit výlet 5. třídy do
Prahy, vodácký výcvik, rej čarodějnic, zájezd do Divadla loutek v Ostravě, lyžařský výcvik.
Poprvé na lyže
Okolí Malých Hoštic zimnímu sportování a vyžití moc nepřeje. Letos poprvé budou mít žáci
příležitost naučit se lyžovat se školou. V únoru vyjede na pět dní do Beskyd 4. třída a pokud
vše dobře dopadne a bude zájem ze strany dětí a rodičů, jsme připraveni tuto zimní školu
lyžování každoročně opakovat. Je to pro některé děti jedinečná příležitost dostat se na hory.
Začít lyžovat v sedmé třídě je poměrně pozdě, děti jsou v růstu, mají problémy s koordinací
pohybu a stydí se. Největší starost nám již dnes dělá doprava. Chceme, aby se výcviku
zúčastnily všechny děti. Vítány jsou dary, nápady a jiné nabídky, které povedou k zajištění co
nejlevnější dopravy.
Dagmar Mlčochová
Za všechny budoucí lyžaře moc děkuji

Děti sbírají víčka - sbírejte s námi
Již po tři roky sbírají žáci ZŠ Malé Hoštice víčka od PET lahví a nevedou si vůbec špatně.
V roce 2006 skončili v kraji na 33 místě, v roce 2007 na 33. místě a v roce 2008 na krásném,
11. místě v kraji.
V příštím roce chceme být ještě lepší – pomozte nám!
PROČ SBÍRAT VÍČKA?
- z vašeho odpadu se stane využitelná surovina
- učíme děti recyklovat suroviny
- učíme děti třídit odpad
- nic nás to nestojí a děláme dobrou věc
Veškerá plastová víčka od PET lahví můžete předat žákovi naší školy nebo odevzdat přímo ve
škole po celý rok.

Děkujeme

K historii kaple Panny Marie v Malých Hošticích
Nejstarší písemné zmínky o „Hošticích“ pocházejí ze 13. století, i když osídlení je
v Malých i Velkých Hošticích archeologickým výzkumem doloženo již od doby bronzové.
První zmínka přímo o Malých Hošticích (Minori Hosschiz) je z listiny Velehradského kláštera
ze září 1269. Původní český název byl také Hoštičky, aby tak byly odlišeny od Velkých
Hoštic. Obě vesnice patřily původně Velehradskému klášteru, který měl na Opavsku více
majetku. Historie Malých Hoštic i Pustých Jakartic je neodmyslitelně spojena s církevními
dějinami Opavy a Slezska, a to i přesto, že zde nikdy nebyla zřízena ani nejnižší církevní
správní jednotka – fara. Je to dáno blízkostí větších sídel, města Opavy a sousedních Velkých
Hoštic. Svou roli hrál i fakt, že obec byla vnitřně rozdrobena na nestejně velké části, které
patřily různým vrchnostem. Tento jev nebyl sice ojedinělý, ale také se nevyskytoval často,
podobně tomu bylo například ve Vršovicích. V roce 1365 získaly část Malých Hoštic opavské
klarisky, jejichž pozemkový majetek byl roku 1819 prodán do světských rukou a zčásti

rozparcelován. V 16. století zde již rozlišujeme 3 díly a později obec náležela dokonce do čtyř
panství. Kromě knížecího dílu to byly dva díly církevních řádů – opavských klarisek a
johanitů, dále pak díl patřící původně Tvorkovským z Kravař a po nich dalším šlechtickým
rodům. V místech dnešní ulice U kaple se nacházela středověká tvrz, kterou Tvorkovští
koncem 17. století nechali přestavět na renezanční zámek, o jehož podobě bohužel nejsou
dochovány žádné zprávy. V první polovině 19. století byl zámek přestavěn v klasicistním
stylu a v závěru století zde vznikl komplex hospodářských budov, pozdější sídlo
zemědělského družstva. V logickém centru obce, kam byly soustředěny všechny
nejvýznamnější stavby, se nachází také obecní kaple. Skutečnost, že Malé Hoštice byly od
středověku v držení duchovní vrchnosti, opravňuje k domněnce, že zde byl tento fakt
zdůrazněn i církevní stavbou nebo stavbami. Nejstarší dochovanou stavební památkou v naší
obci je kaplička z roku 1656, zasvěcená Janu Nepomuckému. Poloha kaple Panny Marie
přímo v centru obce na návsi naznačuje možnost návaznosti na starší církevní budovu, o nichž
se nedochovaly zprávy. Centrum vesnice tvořily vrchnostenské statky, renezanční zámek a
zřejmě také kaple nebo kaplička, s největší pravděpodobností dřevěná.
Původně patřily Malé Hoštice stejně jako Pusté Jakartice pod opavskou faru, která až do
18. století zahrnovala většinu vesnic ve svém bezprostředním okolí. Sousední fara ve Velkých
Hošticích vznikla sice již ve středověku, ale v době reformace přešla do rukou protestantů a
po třicetileté válce byla v rámci rekatolizace svěřena ke Kravařím, o čemž máme nejstarší
dochované matriční zápisy z 50. let 17. století. Malé Hoštice byly v této době zapisovány stále
pod opavskou římskokatolickou faru. Dokládá to hned úvodní stránka jezuity zavedené
křestní matriky z roku 1627, kde najdeme křest dítěte také z Malých Hoštic. Po roztržení
Slezska následkem prusko - rakouských válek v roce 1742 patřily Malé Hoštice i Pusté
Jakartice stále do opavského farního obvodu. Tento nepřirozený stav, kdy bylo sídlo fary na
území cizího státu, byl urovnán v souvislosti s obnovením velkohoštické farnosti (1783 jako
administratura, od 1850 farnost). Její nový obvod tvořily Velké a Malé Hoštice, Pusté
Jakartice a Chlebičov, a tak je tomu dodnes. Přesto ještě ve druhé polovině 18. století
nechávali někteří farníci křtít své děti v opavském kostele Panny Marie, kde také uzavírali
sňatky. Šlo převážně o poddané vrchnosti z rakouské strany. Složení obyvatelstva Malých
Hoštic i Pustých Jakartic co se náboženského vyznání týče bylo od 18. století jednoznačně
katolické. V roce 1859 zde žilo 697 katolíků a 26 nekatolíků, v roce 1899 to bylo 861 katolíků
a 8 nekatolíků a v roce 1949 už 1190 katolíků a 10 nekatolíků.
Vysvěcení malohoštické kaple v září roku 1888 spadá do dlouhého funkčního období
třetího velkohoštického faráře Josefa Konečného, který spravoval farnost od roku 1869 do
září roku 1887, kdy byl odvolán do Hlučína. Zde si však nezvykl a proto se na vlastní žádost
do Velkých Hoštic znovu vrátil v únoru 1888, aby zde setrval až skoro do své smrti v roce
1892. Pan farář Konečný byl mezi farníky oblíben pro svou dobrotu a zbožnost a zasloužil se i
o postavení nové farní budovy či o restaurování fresek farního kostela. Nemalou zásluhu měl i
na postavení kaple v novogotickém slohu v Malých Hošticích, která byla vysvěcena právě po
jeho druhém návratu na farnost.
Ozdobou naší kaple je obraz Panny Marie Opavské, který vytvořil neznámý barokní
malíř v 18. století. Na Opavsku vznikly v 18. a 19. století četné repliky milostného obrazu
Panny Marie, z nichž se kromě malohoštického obrazu dochovala například verze v Hradci
nad Moravicí. Milostný obraz Panny Marie věnoval v polovině 17. století opavským jezuitům
hrabě Štěpán z Vrbna. Údajně jej namalovala polská nevidomá dívka a obraz byl replikou
známého milostného obrazu Panny Marie Rudské. Vyobrazení Panny Marie Opavské
najdeme rovněž na proslulém požárním obraze Opavy z roku 1689. Originál opavských
jezuitů bohužel padl za oběť zničení Opavy v dubnu 1945. Z umělecké výzdoby kaple je třeba
ještě připomenout sochu svatého Antonína Paduánského na fasádě budovy.

Největší stavební úpravy kaple Panny Marie v poválečné době proběhly v letech 2003 2004, kdy byla kompletně opravena střecha, opravena okna a dveře, pokáceny staré javory a
provedeny venkovní úpravy. Obnovená fasáda, která dala budově zcela nový vzhled, získala
cenu čtenářů v soutěži "Fasáda Moravskoslezského kraje 2004". V létě 2004 byl v kapli
slavnostně posvěcen obecní prapor s novým obecním znakem a na fasádu byla umístěna
pamětní deska za oběti obou světových válek.
Kaple Panny Marie se tak stala právem jednou z dominant naší obce. Další logickou fázi
představovala náročná úprava interiéru kaple, která probíhá právě v tomto roce. Proti
původním předpokladům bylo nutné pojmout vnitřní úpravy daleko hlouběji, což si vyžádalo
nemalé finanční prostředky i časové nasazení navíc. Výsledkem je důkladně zrekonstruovaný
boží stánek, který bude po několik generací důstojně sloužit potřebám našich farníků.
Mgr. Zdeněk Kravar

první list opavské rodné matriky z roku 1627 se zápisem o křtu dítěte z Malých Hoštic, třetí
řádek odspodu

Záhrádkářské léto
Podobně jako již v minulosti, i v tomto roce se zahrádkáři rozhodli pozvat do Hoštic
country skupinu Zálesáci s cílem zpestřit tak svým spoluobčanům program letních dnů. Tato
skupina vyniká svým uměním pobavit příznivce všech generací,o čemž se už spousta lidí
mohla přesvědčit několikrát.
Plánovaný červnový termín musel být však pro nepřízeň počasí přesunut na červenec .I
v červenci nás počasí potrápilo, dešťová přeháňka však neodradila příznivce country hudby ,a
tak zábava pokračovala až do půlnoci.Každý si tu mohl zatančit,poslechnout líbivou muziku
nebo jen posedět s přáteli u pěnivého moku či vínka.
Srpen se vyznačoval především pracovní aktivitou.V plánu bylo zastřešení části terasy
v areálu a rozšíření vydlážděné plochy,což se podařilo hlavně díky pracovnímu nasazení
několika aktivních členů.A v září ? To snad viděl každý, že se v areálu taky něco děje
!!Hoštický odpust,to je událost,na jejíž organizaci se i zahrádkáři podílejí nemalým dílem .
Mohli jste shlédnout tématicky velmi zajímavou výstavu, ochutnat zahrádkářské
placky,posedět v přátelské atmosféře.Všem,kdo přiložili ruku k dílu a věnovali svůj volný čas
pro blaho ostatních, patří veliké poděkování !!
Ovšem nejen zahrádkou,ale i rekreačním sportem žijí naši členové. Na neděli 28. září
plánují cyklovýlet do Bělé, který je populární nejen mezi členy,ale i mezi příznivci ČZS.
Pokud rádi jezdíte na kole a poznáváte okolní přírodu, pojeďte s námi !!Sraz bude za pěkného
počasí v 9 hodin u areálu ČZS na Družstevní ulici,návrat kolem 16 hodin.
Nejedná se o sportovní přebor,ale o příjemnou projížďku okolní krajinou . Zveme
všechny občany .
Za výbor ČZS J. Paverová

Zpráva o činnosti SDH
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho sboru za
poslední období. V měsíci červnu se naše družstvo žen umístilo na šestém místě v okresním
kole a dále se zúčastnilo několika soutěží okresní ligy se střídavými výsledky. Je to jejich
první sezóna a sbírají hlavně zkušenosti a učí se od zkušenějších soupeřů. V letních měsících
náš sbor uspořádal na místním hřišti tradiční diskotéku. Družstvo veteránů se společně s
ženami zúčastnilo tradiční soutěže „Veterán cup“ konané v Kravařích, kde jsme v obou
kategoriích získali shodně druhé místo.V měsíci září jsme se již tradičně spolu s Obecním
úřadem a ostatníma složkama podíleli na přípravě a organizaci Malohoštického odpustu.Za
úkol jsme měli postavit stany a postarat se o občerstvení pro všechny přítomné. Doufám ,že
jste byli s naši nabídkou spokojeni.
Pavel Věncek, starosta SDH

Členky ženského družstva hasičů na závodech v Hněvošicích

Ojedinělé setkání 3 generací se uskutečnilo první červencový víkend na Janáčkově ulici
v Malých Hošticích. Bylo to již potřetí, kdy se společně sešli první obyvatelé uličky s jejich
dnes již dospělými dětmi a jejich partnery a nyní i s vnoučaty.
Letošních „Janáčkových slavností“ se tak zúčastnilo ze 14 domů celkem 69 lidí. 18
starousedlíků, 6 nově přistěhovaných, 29 dětí s partnery, 1 dítě nově přistěhovaných a 15
vnoučat. Nejstaršímu účastníkovi bylo 63 let a nejmladšímu 5,5 měsíce.
Poděkování patří bratrům Markovi a Petrovi Kurtinovým, kteří obětavě celé 3 denní setkání
zorganizovali. Všem se akce líbila a těší se již na příští setkání v roce 2009
Jen pro orientaci:
staříci
Klinger Rostislav
Mičík Miroslav
Kurtin Ladislav
Kožaný Pavel
Ignác Jiří
Noví
Bárta Jan
Fuss Karel
Hrbáč Pavel
Petzuch Michal
Jüstel Pavel
Mlýnek Petr
Pflégr Petr

2
2
2
2
2

děti

děti nových

vnuci

2
4
4
2
2

1

4
2
3

6
2
2

4

1

2
1

2
2
2
2
2
2
2
18

+ cca 10 lidí

noví

6

1
2
29

1

15

CVIČENÍ

10.9.2008

opět začalo pravidelné středeční cvičení pro ženy. Začátek je
v 19. hodin v tělocvičně základní školy
Toto cvičení je určeno ženám všech věkových kategorií. Všechny jste
zvány!!!!!!!!!!!!!

