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Vážení spoluobčané,
letošní prázdniny nezačínají zrovna dobře. Deštivé počasí, které v uplynulých dnech napáchalo
nespočitatelně škod, včetně toho nejcennějšího, ztrát lidských životů, mnohému z nás připomnělo
podobnou situaci před dvanácti léty u nás. A věru, není na co vzpomínat. Každodenní zprávy
0 škodách nepřidávaly optimismu do dalších dnů. S obavou jsme poslouchali jaký bude další vývoj
počasí, kdy se konečně objeví modrá obloha a s ní i hřejivé paprsky slunce.
Hned jak trochu dovolilo počasí, započalo se s poslední etapou opravy kaple, a to konzervací
starého krovu a potřebnými přípravnými pracemi k izolaci základů kaple. Odstraněn byl štěrkový
zásyp kolem základů tak, aby mohly základy a vlhké části zdi během léta vyschnout. Kaple byla
vybavena nově vyrobenými lavicemi, do kterých jste mohli poprvé usednout počátkem května
při slavnostní mši svaté u příležitosti 85. výročí založení hasičského sboru. Pilně se rovněž
pracovalo na dokončení rekonstrukce budovy a interiéru kapličky v Pustých Jakarticích, kterou jste
měli možnost navštívit při slavnostní mši svaté konané u příležitosti vysvěcení nového zvonu
za účasti papežského preláta mons. prof. ThDr. Jaroslava Němce 28. června tohoto roku. Interiér
kapličky byl vybaven novým obětním stolem, který byl vyroben z původních, více jako dvě stě let
starých trámů ze stodol bývalého dvora a který kapličce věnoval pan farář P. ThLic. Radovan
Hradil. Opraveny byly lavice a židle, restaurován byl kříž i obrázky křížové cesty. Kaplička
doplněna o obraz Panny Marie Sedmibolestné a poličkami se soškami svatých včetně nového
osvětlení umocňuje atmosféru tohoto místa. Účast téměř tří set věřících včetně primátora SMO,
zastupitelů, starostů okolních obcí a dalších hostů a rodáků na této slavnostní mši svaté
vytvořila
1
přes mrholivé počasí srdečnou atmosféru.
Vybudován byl a v těchto deštivých dnech již plně sloužil záchytný sběrač vody na Horní ulici.
Před dokončením je odpočívadlo pro cyklisty a turisty u mostku přes Kateřinský potok, kde schází
ještě sadové úpravy, které budou v nejbližších dnech hotovy. Druhé odpočívadlo, připravované
na cyklostezce v prostoru bývalé cihelny, bude dokončeno a upraveno během léta. Rovněž jakmile
skončí deště a trochu vyschne, chystáme se dokončit a ozelenit kopeček pro sáňkování u přečerpávací stanice. Začalo se s výměnou vodovodního řádu na Opavské ulici a po jejim dokončení
se bude pokračovat na ulici Smetanova a Dvořákova. Vytěženou zeminu využíváme k budování
valu kolem tréninkového hřiště, který by měl uzavřít sportovní areál včetně ozelenění. Nemálo
práce je s udržováním veřejných ploch, které díky deštivému počasí rychleji obrůstají a je potřeba
častěji je sekat.
Ze společenských a kulturních akcí bych rád vzpomenul úspěšně připravenou a občany
navštívenou výstavu „Zahrada je hra", Rej čarodějnic, Den matek, Dětský den, zájezdy zahrádkářů
do Polska a seniorů na Valašsko a Slovácko s vyjížďkou po Baťově kanálu, Country večer, účast
našich žáků na jízdě zručnosti v městské části Komárov, či nově připravenou i když trochu
deštivou, ale úspěšnou akci „Sranda s hasiči", pořádanou předminulé sobotní odpoledne.
Ze sportovních akcí je třeba vzpomenout úspěšné zakončení hokejové a fotbalové sezóny
a úspěšně se rozběhlo i tenisové zápolení a další aktivity.
K zamýšlené rekonstrukci stávajícího objektu na víceúčelový dům se k vydanému Územnímu
rozhodnutí č. 27/2009 ze dne 10.4.2009 odvolali ke Krajskému úřadu Moravskoslezkého kraje
opět Galgonkovi a Radovi, bydlící na ulici U Kaple.

Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k přípravám a k úspěšnému konání všech
těchto akcí, patří náš srdečný dík. Potěšili jste tím mnoho návštěvníků, z nichž řada také přidala
ruku k dílu a zapojila se do společenského života v naší městské části. Poděkování patří firmám
a jejich pracovníkům, které jsou nápomocny při budování nových akcí i při dokončovacích pracích
na kapli a objektu v Pustých Jakarticích. Velký dík patří všem, kteří přispěli při přípravách
slavnostní mše svaté u příležitosti vysvěcení nového zvonu v Pustých Jakarticích. Dík za dobrou
spolupráci a obětavou práci s dětmi přináleží rovněž učitelkám a ředitelce základní a mateřské
školy s přáním příjemně strávených prázdnin. Dětem pak přejeme hezké a slunné prázdniny
bez úrazu a Vám, kteří se již těšíte na zaslouženou dovolenou, přejeme, abyste ji prožili v pohodě
svých blízkých a přátel a vrátili se domů spokojeni, odpočatí s čerstvými silami do další práce.
MVDr. Stanislav Kubesa starosta
městské části Malé Hoštice

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší obci ve dnech 5.- 6.6.2009
Počet oprávněných voličů

1480

Počet vydaných obálek

361

Počet odevzdaných obálek

361

Počet platných hlasů

361
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%

145

40,17

ČSSD

85

23,54

KDU - ČSL

43

11,91

KSČM

31

8,58

Suverenita

19

5,26

Evropská demokratická strana

12

3,32

Starostové a nezávislí

7

1,93

Věci veřejné

5

1,38

Dělnická strana

3

0,83

Volte pravý blok

2

0,55

Moravané

2

0,55

Strana zelených

2

0,55

Libertas.cz

2

0,55

Balbínova poetická strana

1

0,27

Strana svobodných občanů

1

0,27

Demokratická strana zelených

1

0,27

Slavnostní vysvěcení zvonu v Pustých Jakarticích
V minulém roce převzala katolická veřejnost v Malých Hostících k liturgickým účelům nově
rekonstruovanou kapli Panny Marie, která se stala ozdobou naší obce. Také kaplička Panny Marie
Sedmibolestné v Pustých Jakarticích prošla v uplynulém roce důkladnou obnovou, jež byla
završena slavnostní mší svatou v neděli 28. června v 16.30 hodin za velké účasti věřících, přestože
má kaplička malou kapacitu. Význam akce podtrhla účast papežského preláta, monsignora
prof. ThDr. Jaroslava Němce, který tuto mši svatou spolu s panem farářem Hradilem celebroval.
Přestože se slavnost odehrávala v podstatě pod širým nebem, neodradilo nepříznivé počasí
posledních dnů občany Pustých Jakartic, Malých a Velkých Hostie i Chlebičova. Přišli také
starostové zmíněných obcí a rovněž primátor statutárního města Opavy ing. Zbyněk Stanjura.
Obnova kaple Panny Marie Sedmibolestné se týkala nejen vnějšího vzhledu, ale rovněž
jejího interiéru. Nejdůležitější událostí celé rekonstrukce bylo pořízení nového zvonu, jehož výroba
byla zaplacena z finančních prostředků věnovaných obyvateli Pustých Jakartic a občanů
velkohoštické farnosti. Ulila jej dílna pana Josefa Tkadlece z Halenková na Vsetínsku. Akt svěcení
zvonu byl vykonán za deště, jenž se nad hlavami zúčastněných několikrát přehnal.
Organizaci svátečního odpoledne měl na starosti malohoštický obecní úřad, který
pro všechny přítomné po skončení mše přichystal malé občerstvení pod stany v blízkosti kaple.
Nebyl to ovšem jediný vklad zastupitelstva naší městské části, protože realizace náročných oprav
byla kryta z obecních rozpočtových prostředků. Nemalý vklad také představovalo osobní zaujetí
lidí. Všichni, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu této pro Pusté Jakartice mimořádné
slavnosti, jistě potvrdí, že největší dík si zaslouží Jiří Chmelař.
Zdeněk Kravař

Ulití zvonu - sobota 20. června 2009
Právě toto datum se mi jednou provždy vryje nesmazatelně do paměti jako den, kdy jsem
mohl být u toho, když akademický sochař Josef Tkadlec ulil ve své dílně v Halenkově na Vsetínsku
nový zvon do kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pustých Jakarticích.
Završil tímto dlouhou cestu, která započala myšlenkou uspořádat sbírku na výrobu zvonu,
poté pokračovala dvěma koly sbírky, při nichž se vybralo potřebné množství finančních prostředků,
další fází cesty vedoucí až k zavěšení zvonu v naší kapli byla jednání s výrobcem, při nichž se
do detailu probíraly rozměry, celkové provedení, výzdoba, velikosti a druhy písma a konečné
podoby vyobrazených textů. Teprve po nalezení shody mohl výrobce započít s pracemi, které
předcházejí samotnému ulití zvonu.
Sám jsem pochopil, že akt ulití zvonu je jen jakousi třešničkou na dortu, na které si
zaslouženě smlsnou všichni ti, kteří se na jeho výrobě podíleli. Vždyť, kdo si plně uvědomuje,
že většina času je při výrobě zvonu věnována různým technickým nákresům, propočtům, výrobě
forem a odlitků výzdoby a určování druhu a velikosti písma. Dále je potřeba vyrobit a upéct
hliněnou formu a poslední fází je ulití zvonu. Jedná se o jakési vylití žhavé slitiny železa a jiných
kovů do formy a právě tuto fázi výroby zvonu jsme se rozhodli zachytit a navždy uchovat pro další
generace.
K tomuto účelu, ale i k mnoha jiným máme v Pustých Jakarticích člověka na slovo vzatého.
Jejím Karel Kopperberg. Právě jeho jsem oslovil s nabídkou, aby nafotil, natočil a poté i zpracoval
záznam z průběhu rekonstrukce naší kaple, k níž neodmyslitelně patří i výroba zvonu. A vzhledem
k tomu, že mne jako vždy nezklamal, mohli jsme po domluvě s výrobcem v sobotu 20. června 2009
společně vyrazit do sto kilometrů vzdáleného Halenková. Tam jsme z bezprostřední blízkosti
sledovali, jak se pod rukama akademického sochaře pana Tkadlece a jeho pomocníků rodí náš
novýzvon. PronásJakartičanytobyl nezapomenutelný zážitek!
Jiří Chmelař ml.

Založení Sboru dobrovolných hasičů Malých Hostie
Naše obec v roce 1924 čítala něco kolem 1 000 obyvatel a 114 obytných budov. Roku
1923 byl založen sportovní klub Slavia a také spořitelní a záložní spolek "Kampelička". Roku 1924
vznikl ochotnický spolek Josefa Kajetána Tyla a sbor dobrovolných hasičů. Roku 1929 byl založen
německý pěvecký a tělovýchovný spolek. V roce 1931 byl v naší obci založen i německý hasičský
sbor. Nezůstaly po něm žádné písemnosti, pouze spekulace, zda to nebylo jen hasičské družstvo
jako součást německého sboru Velkých Hostie.
Obec do založení vlastního sboru dobrovolných hasičů patřila pod požární ochranu sboru
dobrovolných hasičů Velkých Hostie a ročně musela přispívat na provoz jednotky ze své pokladny.
Proto se v obecním zastupitelstvu začalo uvažovat o založení vlastního sboru. Návrh byl
projednán a schválen v radě a v zastupitelstvu. Tak došlo dne 24. listopadu 1924 k založení sboru
dobrovolných hasičů. První ustavující schůze se konala v hospodě u Lípy. Předsedal jí starosta
obce pan A. Šafarčík, ustavení hasičského sboru řídil pan učitel Otakar Gudrich a přítomni byli
všichni členové zastupitelstva obce. Starostou sboru byl jednomyslně schválen majitel cihelny pan
František Kašny, jednatelem a pokladníkem p. učitel Gudrich, velitelem sboru p. František Unruh,
podvelitelem p. František Řehůlek. Prvním náčelníkem stříkačníků se stal p. František Fiala,
náčelníkem lezců p. František Zvoník, náčelníkem samaritánů p. Josef Šafarčík, vrchním
trubačem p. Robert Fiala. Na schůzi se do sboru přihlásilo 24 činných a 20 přispívajících členů.
Přesné záznamy se z ustavující schůze nezachovaly, byly zničeny v průběhu válečných let.
Nově založený sbor byl bez jakýchkoliv prostředků. První subvenci dostal spolek od státu,
a to ve výši 1 500 Kč a také obec přispěla na nákup výzbroje a výstroje. Z darů si sbor pořídil starší
ruční sundávací stříkačku bez příslušenství a výstroj pro 15 mužů. K prvnímu požáru vyjížděl sbor
25. července 1925. V časných ranních hodinách hořela usedlost p. Jana Chalupy. Ód signálu
trubky byli hasiči do několika minut na místě a primitivními prostředky uhasili požár. Rok od roku
pomáhali členové, obec i ostatní občané peněžními příspěvky k vyzbrojení hasičského sboru.
Nebyly žádné skladovací prostory pro stříkačku, vybavení a výstroj. Matouš Křesťan a Max Rittner
darovali sboru vlastní pozemky pro výstavbu hasičského skladiště. Členové obcházeli všechny
domácnosti a prosili o dobrovolné příspěvky pro stavbu. Prodávaly se bločky, tzv. cihly po 1 Kč,
zámožnější občané darovali i větší částky, přispěla i obec. Roku 1929 byla zahájena stavba
hasičského skladiště. Vybraná částka stačila sotva na koupi stavebního materiálu, všechny
provedené práce i doprava byly vykonány bezplatně. Na podzim roku 1929 byly stavební práce
na zbrojnici ukončeny. Při slavnostním otevření se kmotry stali manželé Vincenc a Marie
Heidučkovi, kteří darovali hasičskému sboru 1 000 Kč.
V té době převzala kmotrovství nad naším sborem Praha - Vinohrady a darovala nám starší
ruční čtyřkolovou stříkačku, výzbroj a knihovnu se 130 svazky. Funkcionáři tohoto patronátního
sboru se také přijeli podívat do Malých Hostie, aby sbor povzbudili a přesvědčili se o úrovni spolku.
Naši členové nezklamali, předvedli perfektně zorganizované námětové cvičení. Funkcionáři
se každým rokem snažili o zdokonalení vybavení a výstroje, aby zabezpečili tu nejlepší ochranu
proti ohni a dalším živelným pohromám. Každý spolek musel spoléhat sám na sebe a svým
spoluobčanům poskytovat bezpečnost. V roce 1932 byl náš spolek obdarován kanceláří
prezidenta částkou 3 500 Kč, za kterou byla zakoupena nová čtyřkolová ruční dvouproudá
stříkačka.
Dne 7. října 1938 byla obec Malé Hoštice, stejně jako ostatní obce Hlučínska, obsazena
německou armádou a stala se součástí Velkoněmecké říše. Činnost sboru byla až do konce
2. světové války pozastavena. Všechnu výzbroj, výstroj i zbrojnici převzal německý hasičský sbor.
Byla to polovojenská organizace, kterou tvořila zásahová jednotka, jejíž členové byli jmenováni
státními orgány. Nebyla vyvíjena žádná společenská činnost, jen výcvik a zásah u eventuálního
požáru. Členy byli muži před vojenskou službou a starší muži, na které již neplatila vojenská
povinnost. Dne 21. dubna 1945 byla naše obec osvobozena Rudou armádou a 8. května skončila
2. světová válka. Naše obec byla válkou hodně zničená, mnoho domů bylo vypáleno až
do základů. Muselo se budovat znova. Mnoho členů hasičského sboru se vrátilo domů přímo
z bojišť Evropy. Šestnáct členů to štěstí nemělo a padli na válečných frontách.

Přešly dny a roky hrůzy a bylo třeba obnovit normální život. Dne 29. července 1945 se
schází naši spoluobčané na ustavující schůzi požárního sboru v sále pohostinství u Dihlů.
Dostavilo se 84 mužů. SDH byl znovu založen jako první složka v obci po osvobození. Stav členů
po válce kolísal, ale v roce 1947 měl náš sbor 29 činných členů, 62 přispívajících a 6 čestných
členů. V roce 1948 zakoupil náš sbor motorovou stříkačku a čítal 48 činných a 69 přispívajících
členů. Do roku 1950 jezdil náš sbor koňským povozem, někdy nákladním autem z Minervy, jehož
řidičem byl náš strojník Josef Kramný. Během roku 1950 byl zakoupen starší nákladní vůz
zn. Renault za 125 000 Kčs a v roce 1955 nová motorová stříkačka PPS-12. V roce 1951 zásluhou
našeho sboru byla postavena hasičská zbrojnice v naší osadě Pusté Jakartice. Bylo tu odpracováno 950 brigádnických hodin a ustaveno zde družstvo hasičů, které se v 70. letech rozpustilo.
V poválečném období se střídala léta s větší aktivitou i období pasivní. Důvodem útlumu
v činnosti byla například i skutečnost, kdy silný ročník mládenců odešel na vojnu a v mladších
ročnících se nenašlo dost zájemců a nadšenců pro dobrovolnou práci ve prospěch spoluobčanů.
Velký úpadek nastal u mladých hasičů, když nám bylo vyřazeno v pořadí druhé nákladní auto
Praga RN. Trvalo 5 let, než se nám podařilo koupit Avii, která slouží dodnes.
Jak už bylo uvedeno, naší zbrojnici je 80 let. Ani ona už není původní. V 50. letech byla
vyměněna střešní krytina, o 10 let později postavena nová věž, v roce 1986 vyzděny nové štítové
stěny a nahozena nová fasáda. Od roku 1990 do 1994 byla postupně zavedena plynofikace,
vodovod, kanalizace včetně žumpy, provedena nová elektroinstalace včetně opravy vnitřních
omítek. Kompletní rekonstrukce zbrojnice proběhla v roce 2007 díky obecnímu zastupitelstvu.
V čele sdružení dobrovolných hasičů stáli tito starostové: František Kašny, Emerich Kaluža,
František Gilík, Robert Fiala, Josef Truley, František Chalupa, František Věncek, Heřman Tógel,
Erich Šafarčík, Josef Adamec, Josef Šafarčík, Jan Fiala a v současnosti Pavel Věncek.
Velitelé: František Unruh, Josef Kramný, Richard Haim, Jindřich Petřík, Erich Unruh, Zdeněk
Staníček, Jan Fiala a nyní Roman Sliž.

Český spolek hasičů v Malých Hostících

• Plaketu sboru dobrovolných hasičů Malých Hoštlc
za dlouholetou činnost ve výboru:
p. Josefu Šafarčíkovi p.
Erichu Unruhovl p.
Evaldu Felklovi p. Janu
Fialovi
• Za dlouholeté členství v SDH a příkladnou spolupráci:
p. Antonínu Francovi
• Pamětní list za dlouholeté členství v SDH:
p. Josefu Trulleyovi
p. Erichu Šafarčíkovi p.
Františku Stoklasovi p.
Alfrédu Fichnovi p.
Josefu Neminářovi p.
Aloisů Šafarčíkovi p.
Hubertu Biovi p. Jarku
Můllerovi p. Robertu
Můllerovi
• Pamětní list za činnost v zásahové jednotce:
p. Romanu Slížovi
p. Pavlu Věnckovi p. Pavlu
Grygarčíkovi p. Břetislavu
Smějovi p. Břetislavu
Šafarčíkovi p. Zdenku
Staníčkovi p. Miroslavu
Karovi p. Martinu Trulleyovi
p. Milanu Morbitzerovi p.
Romanu Kopťákovi

Toto byl stručný výčet hlavních
událostí během 85 let života našeho sdružení
dobrovolných hasičů.
Je mou povinností poděkovat všem
členům a příznivcům hasičů za práci, kterou
vykonávají ve prospěch naší společnosti.
Bratři a sestry, s úctou a láskou vzpomínejme
na naše předchůdce, kteří založili tento sbor,
který naplňoval ty nejhumanitárnější myšlenky.
Buď vždy připraven k nápomoci bližnímu svému!

Josef Šafarčík

Přehled oceněných
hasičů

Zprávy ze školy
V naší malé školičce se stále něco děje. Proto je dosti těžké uvěřit, že se další školní rok
chýlí ke konci. Musíme však říci, že to byl pro naše žáky rok velice úspěšný.
Do letošní první třídy nám nastoupilo devatenáct zvídavých dětí a ty se svou paní učitelkou
zažily nejedno malé dobrodružství při výpravách za písmenky, či objevování matematiky. Ale i
ostatní žáci se pilně vzdělávali a bavili na akcích školy. Během roku se zúčastnili Reje strašidel,
připravili si pěkný program na Vánoce, ale i na Den maminek, kde se svými písničkami,
básničkami, hrou na kytary a divadelním představením pobavili jistě všechny přítomné. Svá zdařilá
vystoupení uspořádali taktéž pro naše seniory.
Ani sportovní aktivity nám nejsou cizí. Již od podzimu jsme trénovali bruslení na zimním
stadionu i na obecním rybníku, proběhla vánoční soutěž v gymnastice a turnaj v přehazované.
Čtvrťáci vyrazili v lednu na zimní lyžařský pobyt do Beskyd a pro velký zájem jej jistě
uspořádáme i v roce příštím. Od jara jsme pilně trénovali nejen značky a křižovatky, ale i překážky
na cyklistické dráze.
Podařilo se nám vytvořit velice hodnotné projektové dny - Vlastivědný den v Praze s pátou
třídou, Den evropských jazyků, Den zvířátek, Den Země zaměřený na ochranu vody, ale i velice
zábavný Den čarodějnic. Žáci mají tyto projektové dny velice v oblibě, pracují a získávají při nich
řadu nových informací a ani si neuvědomují, že se vlastně učí. Jako každý rok, tak i letos jsme byli
na nezapomenutelných divadelních představeních v loutkovém divadle v Ostravě. Žáci si společně s rodiči vyzkoušeli své dovednosti na tradičních vánočních a velikonočních dílničkách nebo
si vyrobili Podzimníčky, upletli zvonečky či nabatikovali trička v dílnách ŠD.
Závěr roku je vždy spojován s výlety do blízkého okolí. Nejmenší se zajeli podívat na letiště
do Zábřehu, druháci prošli cestu Ůvalno - Krnov, pátá třída pozorovala život zvířat v Zoo Ostrava
a třetí a čtvrtá třída se rozjela probádat jeskyně Na Pomezí. Všichni jsme prožili velice pěkný
a pohodový školní rok a již teď se těšíme na ten příští.
Mgr. Hana Radová

Bezpečná cesta 2009
V pátek 12. června 2009 se žáci pátého ročníku zúčastnili dopravní soutěže „Bezpečná
cesta", kterou v tomto školním roce pořádala Základní škola v Komárově. Na místo konání jsme
rušným ranním provozem bez problémů dorazili na kolech v doprovodu policie. Tříčlenná družstva
soutěžila ve zdravovědě, určování dopravních značek, řešení různých dopravních situací a v jízdě
zručnosti. Body získávali jednotliví žáci, celé družstvo a také školy podle průměru svých
soutěžících. Mezi jednotlivci zvítězila naše Tereza Škrobánková, její družstvo (T. Škrobánková,
Aneta Schaffartziková, Lukáš Haněl) obsadilo krásné třetí místo. Putovní pohár soutěže pro tento
rok získala ZŠ Komárov.
Mgr. Sabina Šustková

HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY!!
Blíží se konec školního roku a mateřská škola se jako každoročně rozloučila s dětmi
odcházejícími do 1 .třídy ZŠ a jejich rodiči.
Předškoláci si pro rodiče připravili nejen krátký program, ale i ovocný dort, který vyrobili
s pomocí paní učitelky. Pro děti nechyběla ani vědomostní „maturita", za kterou si zasloužily
knížku s věnováním v upomínku na dny strávené v mateřské škole.
Vzhledem ktomu, že do 1 .třídy ZŠ odchází 18 dětí, mohlo být přijato do MŠ pro příští školní
rok 2009/2010 pouze 18 nových dětí.
V dubnu se uskutečnil zápis do MŠ pro školní rok 2009/2010 a zúčastnilo se ho 25 dětí.
Přijímány byly podle kritérií zveřejněných v minulém čísle Zpravodaje Malých Hostie. Rodiče
nepřijatých dětí rádi znovu přivítáme u příštího zápisu na jaře v roce 2010.
UPOZORNĚNÍ:
V době letošních prázdnin (červenec, srpen) bude školní zahrada při MŠ pro veřejnost
uzavřena z důvodu opravy, údržby a nátěru zahradních průlezek a houpaček.

Dny plné sluníčka, příjemné prožití léta a dovolené všem občanům Malých Hostie
přeje Hana Kupková a
kolektiv MŠ.

Den dětí v Malých Hošticích
Na poslední květnovou sobotu připravilo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Malých Hošticích
Dětský den. Pro nepříznivé počasí se celá akce musela přesunout pod střechu místní základní
školy. Symbolické zahájení vzali do svých rukou opavští bubeníci, kteří před budovou školy svými
ukázkami bubenického umění svolávali návštěvníky. Jejich rytmy roztleskaly a rozhýbaly všechny
přihlížející. Po tomto vystoupení byla škola v obležení kovbojů. Členové Western dubu BLACK
and BROWN seznámili děti s prvky kovbojských disciplín. Poté v prostorách celé školy měli
pro malé soutěžící připraveny různé úkoly. Následně si pozornost rozdováděných dětí získali
judisté Slezanu Opava. Diváci fascinovaně hleděli na skvělé představení judistických pádů
a chvatů. S loutkářským spolkem OPAL Opava pak vplula do tělocvičny ZŠ pohádková atmosféra.
Hlavně nejmenší děti bez dechu sledovaly pohádku "O zazděné slečně". Perličkou na závěr
programu byly dvě malé mažoretky. Za svou sestavu sklidily zasloužený potlesk. Po páté hodině
nastala chvíle, na kterou se všichni těšili asi nejvíce. Losovala se bohatá tombola, jejíž hlavní
výhrou byl sponzorem věnovaný mobilní telefon. Celá akce se vydařila i díky hudebnímu
doprovodu DJ Radima. Děti potěšily i malé dárečky, které dostávaly ve formě sladkostí v průběhu
celého odpoledne.
Touto cestou by pořadatelé rádi poděkovali sponzorům a všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Kateřina Škrobánková, Šárka Trčková, Lenka Svrčková (foto)

Výstava "Zahrada je hra" podruhé
Naši občané jsou již zvyklí na zajímavé akce pořádané v Malých Hostících během celého
roku. Na jaře loňského roku proběhla v prostorách zdejšího obecního úřadu poprvé prodejní
květinová a zahradnická výstava a velký zájem návštěvníků byl podnětem k uspořádání podobné
akce i letos. Na rozdíl od minulého roku se konala pouze jeden den, a to v neděli 26. dubna
od 9 do 17 hodin. Prostory obecního domu a přilehlý trávník využili k prezentaci svých výrobků
a nabídce květin profesionálové i ti, kteří se v oboru zahradnictví teprve zdokonalují. Největší
prostor měli žáci Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy z Opavy, kteří se
přijeli pochlubit zejména svými krásnými květinovými vazbami. Žáci Střední zahradnické školy
ve Velkých Heralticích předvedli aranžérské práce a způsoby osázení květináčů. Velkému zájmu
se těšila také výstava bonsají pana Duxy z Bolatic. Akce byla pochopitelně zaměřena nejen
na prezentaci, ale především na prodej. Malohoštičtí zahrádkáři a také přespolní návštěvníci si tak
mohli vybrat a nakoupit z pestré nabídky skalniček, letniček i zahradních jehličnanů, které
představily opavské zahradnické firmy Gebauer, Sládeček a Adametz. Květinářství Hanky
Režnarové, která se pravidelně zúčastňuje každé podobné akce v naší obci, nabízelo další
doplňky do zahrady, květináče, hnojiva, substráty. Nechyběla ani prezentace značkových
křovinořezů, sekaček na trávu či motorových pil, kterou zajistil pan Ryba. Nabídku vhodně
doplňovala drobná zahradnická keramika a proutěné zboží. Malohoštičtí hasiči postavili vedle
obecního domu stan a zajistili občerstvení, čímž rovněž přispěli k úspěchu celé akce. Silný aprílový
vítr byl tak asi jediným nepříjemným faktorem v jinak prosluněné neděli. Díky za zajímavé
a nápadité zahájení jarní zahradnické sezóny patřilo všem pořadatelům i vystavujícím. Za rok
v Malých Hostících opět na shledanou!
Zdeněk Kravař

Činnost SDH Malé Hoštice
Vážení spoluobčané, dovolte abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho sboru
za poslední období. Již v měsíci dubnu se naše družstva začala připravovat na novou sezónu,
která naplno vypukla první květnový víkend. Družstvo žen i mužů se přihlásilo do okresní ligy,
kde si prozatím vedou se střídavými úspěchy, ženám patří průběžně 7. místo z 13 hodnocených
a mužům devatenáctá příčka z 33 hodnocených. Dále se naše družstva zúčastnila okrskové
soutěže, která se konala na Palhanci, kde mužstvo veteránů obsadilo třetí příčku a družstvo mužů
sedmé místo. Družstvo žen nebylo hodnoceno z důvodu nenasátí vody do jedné minuty. Hned
následující den se zásahová jednotka zúčastnila tradiční soutěže "O putovní pohár primátora
města Opavy", který se konal ve Vávrovicích. Po dobře rozběhnutém začátku došlo při prodlužování hadic na levém proudu k chybě, která nás stála lepší umístění než je konečné 11 .místo.
Tolik k soutěžím.
Dále se nám podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Kdo by měl z dětí zájem, může
se přihlásit u pana Martina Trulleye, který tento kroužek vede spolu s Milanem Morbitzerem
a Lubošem Gaurou. Nejmladší jednotku malohoštických hasičů tvoří tito členové: Anička
Národová, Ondra Pavelka, Lucie Grygarčíková, Veronika Trulleyová, Lenka Grygarčíková, Eliška
Armlichová, Filip Trulley, Klára Svrčková, Vendula Kravařova, Adéla Riplová, Hana Morbitzerová
a Viktor Kurtin.
V letošním roce si připomínáme 85. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
U této příležitosti byla v měsíci květnu v naší kapli sloužena na počest patrona hasičů Sv. Floriána
mše svatá. Byly zde posvěceny stuhy k praporu. Jednu věnovala naše městská část za spolupráci
se SDH a druhou si členové SDH věnovali sami. Dále proběhla v obecním domě slavnostní
schůze, kde si hosté a členové sboru vyslechli zprávu o historii a vzniku našeho sboru. Chtěli
bychom poděkovat panu Františku Mlýnkovi, který nám vytvořil fotoprojekci starých i novodobých
fotografií. Fotky se poté promítaly na plátno s výkladem našeho dlouholetého člena pana Josefa
Šafarčíka. Na této schůzi byly předány našim dlouholetým členům pamětní plakety a pamětní listy
našeho sboru.
Pavel Věncek, starosta SDH

Šachisté postoupili
Není to již úplně nová informace, ale do minulého vydání Hoštického zpravodaje jsem
nestihl článek napsat. Tehdy o tom byla uvedena pouze neoficiální informace, nyní to už můžeme
oznámit oficiálně - šachisté vyhráli Okresní soutěž a postupují do Okresního přeboru Opavy.
Někomu může připadat postup jako neočekávaný, překvapivý či dokonce náhodný, ale není
to tak. Tým zvládl závěr soutěže výborně takticky. Svými nepříliš přesvědčivými výkony před posledním kolem zaujali šachisté až 4. příčku v tabulce a dokonale tak zmátli své soupeře. V posledním
kole pak ze zadní pozice zaútočili, když přímo rozdrtili tým Bolatic v poměru 4,5:0,5. Přitom právě
tým Bolatic měl k vítězství v celé soutěži nejblíže. Tým Slezanu Opava D, který byl před posledním
kolem na 1. příčce, měl „volno" a jen sledoval, který tým jej v tabulce přeskočí. Dalším družstvem,
které ještě mohlo postoupit, byl tým Ludgeřovic. Ti však svou šanci nevyužili, když pouze
remizovali s týmem Kravaře B.
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Konečná tabulka Okresní soutěže Opava

Postup do vyšší soutěže vybojoval tým Malých Hostie v tomto složení: Richard Harazim,
Jiří Klobouk, Martin Gazda, Pavel Gazda, Marek Trčka a Vojtěch Hubálek. Hráči jsou uvedeni
v pořadí, v jakém byli nasazeni na šachovnice. Zvláštní ocenění pak zaslouží J. Klobouk, který byl
nejlepším hráčem našeho týmu, když získal 7 bodů (z možných 8) a dosáhl tak úspěšnosti 87,5%.
Druhý R. Harazim získal 5,5 bodů, třetí P.Gazda také 5,5 bodů.
Jako kapitán týmu v uplynulé sezóně děkuji nejen těmto, ale všem hráčům, kteří se soutěže
zúčastnili. Také děkuji panu J. Boháčovi za dlouhodobou podporu a poskytnutí prostor pro
tréninky i zápasy v hospodě U Lípy. Tuto sezónu sice za tým nenastoupil, ale podporoval hráče
také svou přítomností a povzbuzováním při domácích zápasech.
V příští sezóně čeká hráče těžký úkol. Je třeba vyřešit hospodaření klubu, doplnit technické
vybavení, rozšířit hráčský kádr a postavit tým pro novou sezónu. V samotné soutěži to bude
náročnější než letos a bude velký úspěch, pokud se tým v Okresním přeboru Opavy udrží. I kdyby
se to však nepodařilo, mají hráči příležitost nasbírat cenné zkušenosti a reprezentovat obec
v rámci okresu Opava.
Mgr. Pavel Gazda

Hoštický fotbal aneb Tak je to za námi
Poslední lajnování, poslední branka, poslední zapískání z píšťalky rozhodčího. Ve sportovním areálu se na pár dní rozhostí ticho. Začínají fotbalové prázdniny. Je za námi 26 kol další
mistrovské soutěže a my můžeme začít bilancovat. Skončili jsme úspěšně nebo neúspěšně? Je
na každém, aby si vytvořil svůj názor. Z pohledu klubového se dá říci, že na současné možnosti
je to takřka maximum. Ale pěkně po pořádku.
Minižáci se statečně "prali" se silnými výběry týmů, jako je SFC Opava a Slavia Opava,
aby nakonec skončili na 4. místě. Mladším žákům se podařila udržet podzimní výkonnost a svými
jarními výsledky nakonec vybojovali první příčku se skóre 97 : 9 a celkovým počtem 42 bodů.
Vzhledem k tomu, že se téměř půlka hráčů již ročníkově nevejde do kategorie mladších žáků,
pro příští sezónu budou hájit barvy našeho klubu již v kategorii starší žáci.
Dorost si splnil sen. Po loňské přetahované, kdy byly až do poslední chvíle ve hře o postup
do vyšší soutěže hned tři družstva, v letošní sezóně nenechal náš tým juniorů nic náhodě a již dvě
kola před koncem bylo jasné, kdo zvedne pomyslný pohárvítězů nad hlavu. Však si také poslední
domácí utkání náležitě vychutnali a připravili pro diváky příjemné zpestření. Nakonec získali
51 bodů s celkovým skóre 94:17. Některé výsledky však přicházely velmi snadno, protože
výkonnostní rozdíl některých soupeřů byl tak značný, že se objevovaly výsledky, čítající přes deset
nastřílených branek. A to někdy bývá až ke škodě fotbalu. Uvidíme, jak se našim dorostencům
bude dařit v nadcházející sezóně, protože budou hrát okresní přebor a fyzická i psychická zátěž
bude daleko větší než doposud.
Náš B-tým sice neměl stanovený nějaký výrazný a konkrétní cíl, ale i přesto po nadějně
vyhlížejícím podzimu, kdy jej dělily pouhé dva body od druhého místa, se dalo očekávat, že bude
mít snahu poprat se o horní patra tabulky. To se bohužel nepodařilo a ke 12 bodům, které nahráli
na podzim, přidali dalších pět na jaře. Ato je málo. Konečné sedmé místo s 19 body a skóre 30:42
je toho důkazem. Bez řádné tréninkové přípravy, dravosti, chuti po vítězství a hladu po fotbale
to prostě nejde. Ani ve IV. třídě ne. Pro příští sezónu se B-tým nepřihlásil a všichni ti, kteří chtějí
na sobě pracovat, budou mít možnost své kvality prokázat u "A" mužstva.
Omlouváme se všem čtenářům Malohoštického zpravodaje za to, že ta „pravá síla" našeho
A mužstva (kterou jsme slibovali v podzimním hodnocení), a která se měla projevit právě v jarní
části mistrovské soutěže 2008 - 09, se nedostavila a náš plánovaný záměr nevyšel. Není co skrývat, mužstvo prostě v některých utkáních zklamalo, selhávala kolektivní výkonnost, u některých
hráčů se pomalu ale jistě vytrácela sportovní forma a s ní i dobrá nálada diváků, ale i samotných
hráčů. Ksamotnému hodnocení "A" mužstva se vyjádřili trenéři takto:
„Uplynulo ještě málo času, abychom mohli přesně analyzovat a porovnávat sportovní
výkonnost jednotlivých hráčů A mužstva v obou částech soutěže, ale již dnes je jasné, že výkyvům
se nevyhnula ani ostatní družstva okresního přeboru. Myslíme si proto, že pro mnoho ostatních
družstev, stejně jako u nás, nedopadla mistrovská soutěž tak, jak si jednotlivé oddíly kopané
představovaly.
Současné umístění našeho "A" mužstva v mistrovské tabulce okresního přeboru lze
vyhodnotit velmi těžce, protože přesto, že u některých jednotlivců došlo k významnému a k výraznému výkonnostnímu zlepšení, kolektivní výsledky se nedostavily tak jednoznačně, jak jsme
očekávali a mužstvo neskončilo na předpokládaném umístění. I přesto, že jsme se neumístili
v konečné tabulce do třetího místa, získali jsme celkem 48 bodů, což je druhý nejlepší bodový zisk
v dosavadním působení v okresním přeboru!
Současně s vývojem mužstva probíhal „omlazovací proces", který zaznamenával viditelný
pokrok (Čubok, Chřibek, Unruh, Šafarčík) a obrovský podíl na tom měla především dlouhodobá
solidní výkonnost našeho dorosteneckého družstva a také představy trenérů o tom, jaké typy
hráčů mužstvo potřebuje.

Konečné výsledky našeho "A" mužstva mohly být ještě mnohem lepší, kdyby některým
našim hráčům nechybělo potřebné sebevědomí, sportovní kázeň a větší herní odvaha. Jarní
mistrovské boje také ukázaly, že zvládnout náročné zápasy bez vynikající kondice je absurdní!
V některých utkáních nebyl zvolen správný herní plán a způsob hry proti soupeři, chyběla
vhodnější a účelnější improvizace a kvalita v organizaci hry. Na potřebné úrovni nebyly vždy
ani charakterové vlastnosti klíčových hráčů ve prospěch kolektivu, kteří nedokázali dát do hry své
herní přednosti v ten pravý okamžik. Výchovné chyby (žluté a červené karty) jsme nezakrývali
dobrými výsledky a umístěním v tabulce, ale každé porušení morálky jsme okamžitě a důsledně
řešili. Je třeba také podotknout, že v jarní části soutěže se již neobjevili hráči Marek Fuss, Roman
Staníček a dlouhodobě zraněný Jakub Skalík, což silně poznamenalo výkonnost mužstva, protože
jejich nepřítomnost se v některých utkáních nepodařila nahradit.

Wřěz okresní soutěže dorostu 2008-2009
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Předpokládané a po podzimní části 2008 i očekávané umístění v konečné tabulce OP jsme
nesplnili. Hráči v některých utkáních zklamali svými nevyrovnanými výkony. Na podzim 2009
začíná soutěž nová, obohacena o mužstva, která k nám přijdou z jiných tříd a my chceme věřit,
že naši hráči pochopí, že všechno je zapotřebí dotáhnout až do svého konce a ne končit na "polovině cesty".

Tolik slova trenérů. Je také ale třeba zdůraznit, že v uplynulé sezóně se na hráče Amužstva
přišlo podívat celkem na 3000 diváků, což je jednoznačně nejvíce v okrese.
Uteče pár týdnů a kolotoč tréninků a víkendového napětí tu bude znovu. Již 21.7. začíná
letní příprava, 8.8. obecní turnaj složek. Ale to je dobře. Protože my prostě bez fotbalu nemůžeme
být. Něco by nám chybělo.
Fotbalový výbor by touto cestou chtěl poděkovat všem trenérům, hráčům, věrným divákům,
sponzorům i obecnímu úřadu za přístup a podporu v uplynulé sezóně a vyzvat všechny rodiče,
kteří mají doma sportovně založené kluky a odvážné holky, ročník 2003 a starší, aby si našli během
měsíce září cestu do našeho sportovního areálu a rozšířili tak řadu našich začínajících fotbalových
talentů.
Více informací a více zábavy s fotbalem na www.fotbalmh.cz.
Fotbalový výbor TJ Slavia Malé Hoštice
Realizační tým dorostu

Mistrovství Evropy ve Slovinsku
Třetí květnový víkend se konalo mistrovství Evropy v Taekwon-do ITF. Ze sedmadvaceti
států skončila Česká republika na 3. místě za Ruskem a Ukrajinou. V reprezentačním týmu
nechyběli ani opavští bojovníci, jakými jsou Lucie Zedková, Jan Vrchovecký, Marek Vinárek,
Lukáš Marti nik a také Adéla Grodová z Malých Hostie.
Adéla měla před soutěží zranění kotníku, a tak jí chyběl čas na přípravu. Poslední týden
před soutěží musela hodně dohánět, ale dostala se do formy. Podařilo se jí ale nominovat
v technických sestavách I. DAN. Poprvé soutěžila v kategorii seniorek a stala se mistryní Evropy
2009. V současné době se připravuje na mistrovství světa seniorů, které se bude konat v říjnu
v Petrohradu.
Libor Groda

AVTOCEN
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Formou sponzorské spolupráce vytiskla tiskárna

Malé Hoštice.

