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Vážení spoluobčané,
příjemné, teplé byť již kratší dny nás utvrzují v tom, že zde máme podzim. Těšíme se
z každého teplého dne a hřejivých paprsků podzimního slunce. Přání celé řady z Vás je, aby toto
počasí vydrželo co nejdéle, což nejlépe vyjádřila jedna paní, se kterou jsem se v uplynulém týdnu
potkal, když říkala: „Na něch to výdrži baj až do Vánoc, aby srny tolik něpřetopili, no a na Vánoce by
mohlo trochu sněha napadnuč a potem by zasej mohlo byč fajně". Myslím, že by Vás bylo více,
kteří by toto přání podpořili. Ale asi zůstane jen u zbožného přání.
Dny se pomalu, ale jistě krátí, děti majíjižvíce než měsíc školy za sebou a počítám-li dobře,
do konce roku nám zbývají necelé tři měsíce. Aty utečou jak voda. Ale vraťme se k uplynulým dnům
a týdnům tohoto roku. V živé paměti máme ještě „ M a l o h o š t i c k ý odpus t", který letos proběhl
ve dnech 12. - 13. září. Díky zkušenostem z let minulých, jistému profesionálnímu přístupu jak
členů zastupitelstva, tak členů zúčastněných společenských organizací, se úspěšně zdařila
příprava a organizace této v letošním roce největší pořádané akce. S přípravou odpustu je vždy
nemálo práce a starostí a je potřeba začít 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 Vás si našel v připraveném
programu co ho potěší na duchu i na srdci. V tom letošním to bylo bezesporu nádherné, více jak
dvouhodinové vystoupení dechové hudby Straňanka ze Strání, téměř čtyřtisícové obce na pomezí
Moravy a Slovenska v okrese Uherské Hradiště, proložené humornými příběhy lidového
vyprávěče Jožky Černého z Břeclavi. Straňanka pod vedením kapelníka ing. Petra Houště u nás
měla koncertovat již před dvěma roky a kvůli povodním, které nás tehdy trápily, si to v plné míře
vynahradila až letos. Navíc kdy se v letošním roce stala nejúspěšnější dechovou hudbou
v Evropě na mistrovství Evropy konaném ve dnech 26.-28.6.2009 v Praze, kdy z přihlášených
60 dechových hudeb z celé Evropy získala absolutorium ve dvou nejprestižnějších evropských
soutěžích, kterými jsou Zlatá křídlovka a mistrovství Evropy. Trumpetista si lehce pohrával
se všemi tóny až do neskutečně závratných výšek a na tomto vystoupení prokázal, že mu právem
náleží titul Zlaté křídlovky. Ani zpěvačky a zpěváci se nenechali zahanbit. Z jejich úst se linula jedna
hezčí píseň druhé. Vypravěč Jožka Černý, povoláním strojvůdce jezdící na jedné z železničních
tratí jihomoravského kraje, kterého opavské noviny zaměnily za zpěváka Jožku Černého, vůbec
nezklamal a mohu říci, že tak jako zpěvák Jožka Černý dokáže hezky zanotovat, tak jeho jmenovec
a lidový vyprávěč Jožka Černý dokázal nás svými úsměvnými historkami dobře pobavit. Inu je
na co vzpomínat. Odezva byla veliká. Straňanko, ještě jednou všichni děkujeme. Vytvořili jste
svým vystoupením nádhernou atmosféru podpořenou bohatým potleskem obecenstva a přejeme
Vám ještě hodně takovýchto nádherných vystoupení. Následné večerní vystoupení kravařské
hudební skupiny D r i v e přišlo k duhu mladé generaci a předčilo naše očekávání. Celou řadou
návštěvníků bylo jejich vystoupení hodnoceno lépe než loňské vystoupení hudební skupiny
Capitol z Bolatic. Nedělní odpoledne nám zpříjemnil svým velmi hodnotným hudebním
vystoupením Jirka Unruh. Až do večerních hodin se tančilo nebo jen tak sedělo a poslouchalo
a debužírovalo z široké nabídky všelijakých dobrot a nápojů. Nedělní odpoledne
zpříjemnilo i půlhodinové vystoupení folklorního souboru Vrtek z Opavy. Celá letošní
bezesporu velmi

úspěšná akce by se však neuskutečnila, nebylo-li by tolik ochotných lidí, tolik ochotných rukou,
které se opět jako v létech minulých daly dohromady. Díky tomuto týmu obětavých lidí a jejich
práci se podařilo opět připravit Malohoštický odpust jak se patří na úrovni. Sekal se trávník,
doplévaly záhony, stavěly se stany, pódium, svážely se lavice, deštníky, mobilní toalety, popelnice
a kontejnery na odpadky. Má-li být takováto akce dobře zajištěna, je to vše nutno předem objednat,
připravit a časově koordinovat. Naplno se přípravy rozjely v pátek k večeru, kdy v prostorách parku,
hasičárny i u zahrádkářů bylo jedno velké mraveniště. Hasiči spolu se sportovci stavěli stany,
Evžen Fiala se svým „traktorovým ořem" spolu s pomocníky sváželi stoly, lavice, deštníky, stavěly
se stánky pro občerstvení, květinami se zdobilo pódium, prostíraly se a zdobily stoly, uklízelo se
a zametalo. Zahrádkáři ve svém areálu připravili pro návštěvníky zajímavou výstavu „Ze starých
časů" obohacenou o své výpěstky. Velkou neznámou, kterou nedokážeme ovlivnit při pořádáni
takovýchto akcí, je vždy počasí. I letošního roku nám dělalo trochu starosti. Páteční ranní déšť
nevěstil nic dobrého, ale pak se přece jen počasí umoudřilo a přesto, že bylo pod mrakem a trošku
chladněji, tak se u vkusně prostřených a květinovými vazbami zdobených stolů vypily všechny
zásoby pivního moku, takže bylo potřeba v neděli ráno zajišťovat další občerstvení na odpoledne.
Po sobotní i nedělní dávce chutných odpustových koláčů se jen zaprášilo. V nabídce byly steaky,
opékané klobásy, speciality z játry, zvěřinový guláš a klobásy, na chutné, česnekem vonící
bramborové placky bylo třeba oloupat a nastrouhat více jako 110 kg brambor. Pro děti jsme po oba
dny zajistili kolotoče, trampolínu, skákací hrad, to vše zdarma jako dárek zastupitelstva dětem.
Navíc za poplatek byla k dispozici autíčka. Aže si toho naše děti užívaly, jste mohli pozorovat sami.
Bylo tam pořád plno a veselo. V neděli ráno nás čekal úklid celého areálu, abychom vše stihli dát
dopořádku, než začne slavnostní mše svatá.
Zájem o účast na mši svaté byl značný nejen z řad našich občanů, ale i z Opavy a okolních
obcí. Svou účastí na mši svaté nás poctil primátor Statutárního města Opavy ing. Zbyněk Stanjura,
předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera s chotí, starosta města
Kravaře ing. Andreas Hahn s chotí, starosta obce Velké Hoštice ing. Alfons Pospiech s chotí,
starosta obce Chlebičov Ilja Novotný s chotí, vedoucí odboru financí SMO ing. Miroslav Dróssler
s chotí, předseda farní rady ing. Josef Teuer s chotí a další.
Po nedělním obědě a krátkém odpočinku se znovu náves naplnila návštěvníky, aby si vše
ještě až do večerních hodin vychutnali a užili si těchto svátečních dnů. V pondělí ráno v hojném
počtu nastoupili senioři, aby se podíleli na úklidu stolů, parku, chodníku a okolí. Hasiči spolu
se sportovci a dalšími uklidili stany, naložili a odvezli stoly a lávky, odvezla se květinová výzdoba,
demontovalo se pódium, uklidily se odpadky, odvezly se mobilní toalety, vrátily se zapůjčené
popelnice, zametlo se a po odpustu nezbylo nic než příjemné zážitky. Řada z nás si oddechla, že to
máme za sebou, že se letošní Malohoštický odpust vydařil. A vydařil se nejen díky příznivému
počasí, ale hlavně díky chuti, ochotě, obětavosti a nadšení Vás, celé řady ochotných lidí bez
rozdílu věku, od Vás mladých až po seniory, všech, kteří jste se zapojili, pomohli jste a přiložili ruku
k dílu, aby se povedlo všechno, co jsme si při přípravě našeho odpustu předsevzali. A povedlo se
beze zbytku. 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 te I s t v a , jménem hostů
a návštěvníků našeho odpustu i jménem svým za obrovský kus práce, který jste na tomto našem
společném díle, na této naší letošní největší a velmi úspěšné akci dokázali udělat. Tlumočím
rovněž projevy uznání hostů, kteří se našeho odpustu zúčastnili, že se nejen dokážeme
do takovéto náročné akce pustit, zajistit a připravit ji, ale i úspěšně ji dotáhnout do konce.
Malohoštický odpust 2009 je za námi, nechť žije v našich myslích Malohoštický odpust 2010.
O týden později, v neděli 20. září 2009 ve 14. hod. se uskutečnila v Pustých Jakarticích
v nově restaurované kapličce zasvěcené Panně Marii Sedmibolestné slavnostní mše svatá
u příležitosti odpustu v této osadě, které se zúčastnilo kromě místních i mnoho návštěvníků
z širokého okolí. Na mši svatou jsme pro malohoštické občany zajistili autobus. Velké poděkování
zastupitelstva patří všem, kteří se podíleli na přípravě, úklidu, výzdobě kapličky i na samotném
občerstvení, které se dostalo každému účastníkovi po skončení mše svaté.
Přijali jsme pozvání na zahájení nového školního roku v naší škole. V letošním roce
nastoupilo do první třídy 22 školáků a školaček. Je to v historii školy snad nejsilnější ročník. Naši

prvňáčkové byli i vřele přivítáni a od zastupitelstva naší městské části byli obdarováni spořícím
účtem s prvním vkladem. Jistým problémem je nedostatečný počet míst ve školní družině. Zabývali
jsme se touto nepříznivou situací a v současné době Vám podáváme tuto informaci. Na základě
nevyřízených žádostí o přijetí žáka do školní družiny při Základní škole v Malých Hostících
požádala ředitelka školy o navýšení cílové kapacity, která v současné době nevyhovuje
požadavkům rodičů. Po projednání této záležitosti v radě Statutárního města Opavy bude žádost
s vyjádřením postoupena na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Doufáme, že se vše podaří,
že bude této žádosti vyhověno a kapacita školní družiny by mohla být navýšena s účinnosti
od 1.12.2009.
Velkou a hodně navštívenou byla Opavská liga hasičského sportu útoku mužů, která se
konala tentokráte u nás na tréninkovém hřišti sportovního areálu v neděli 20. září za účasti téměř
třiceti družstev z celého okresu. Velmi hezké počasí, ze strany organizátorů našich hasičů vše
perfektně připraveno, o bohaté občerstvení rovněž postaráno a mohlo se začít. Bojovalo se jako
0 život. A výsledky? Naše ženy hasičky obsadily vynikající druhé místo a minižáci hasiči byli
výborným překvapením celé soutěže. Gratulujeme a děkujeme za přípravu cele akce i za dobrou
reprezentaci naší obce.
V měsíci září pořádal Český červený kříž zájezd dospělých s dětmi do zoologické zahrady
v Lesné u Zlína. Velmi pěkný a zdařilý zájezd do zajímavě uspořádané zahrady ve stylu safari
zaujal všechny účastníky zájezdu, kteří si tento dobrý nápad pochvalovali. Ve druhé polovině
měsíce si zase vyjeli senioři za zajímavostmi Moravskoslezského kraje. Prohlédli jsme si Porubu
postavenou v padesátých létech minulého století, sanatorium v Klimkovicích, Klimkovické
muzeum a po dobrém a chutném obědě jsme navštívili Muzeum druhé světové války v Hrabyni.
1
když jsme vyjížděli s deštěm, počasí se umoudřilo a na zájezdě panovala výborná nálada.
Velké
poděkování patří organizátorovi a vedoucímu seniorských zájezdů panu Josefu Trčkovi, který má
vždy do detailu promyšlenou, připravenou a předem projetou trasu zájezdu a průběžně účastníky
zájezdu informuje o všech zajímavostech. Za oba zájezdy vyslovujeme organizátorům srdečný
dík.
Ale i ve sportu se v naší městské části daří. Začalo podzimní kolo fotbalových soutěží a naši
hoši statečně a úspěšně bojují. Přejme jim, aby to vydrželo až do konce soutěže, nedošlo k žádným
vážným zraněním a štěstí zůstalo na naší straně. I na tenisových kurtech je pořád živo, tenisté mají
za sebou řadu soutěží a je dobré využít každé volné chvíle, než přijde zima a napadne sníh.
Do konečné podoby byl upraven a zatravněn kopeček pro sáňkování dětí u přečerpávací
nádrže, dokončeny byly sadové úpravy odpočívadla pro cyklisty u mostku přes Kateřinský potok
včetně laviček se stolem k odpočinku, informační tabulí s cyklomapou a stojanem pro kola
a odpadkovým košem. Druhé odpočívadlo připravované na cyklostezce v prostoru bývalé cihelny
by mohlo být hotovo ještě v tomto měsíci. Navezená a rozhrnutá do konečné podoby byla zemina
v prostoru bývalé třešňové aleje, kde prochází část cyklostezky směrem ke Chlebičovu. V příštím
roce bychom chtěli do definitivní podoby dostat cyklostezku až k velkému bunkru. Jistě jste si
někteří z Vás všimli, že došlo k úpravě oplocení skladu TS a v místech, kde dříve stávalo oplocení,
vede cyklostezka. Ke konci října bychom chtěli začít s první etapou výsadby lesoparku v místech
zasypaného, upraveného a zatravněného dobývacího prostoru. Chceme formou akce „Vysaďte si
svůj strom či keř" zapojit nejen děti a učitelky základní školy, které projevily o tuto akci zájem,
ale i Vás rodiče se svými ratolestmi a ostatní občany, aby se naučili pečovat o zeleň a chránit ji.
Po velkém úsilí a peripetiích se podařilo doslova dokopat Silnice a.s., aby vyčistili a prohloubili příkop na ulici Opavské od Nestrojových v délce přes sto metrů, až po mostek, kde voda
protéká pod silnicí do příkopu vedoucího kolem tréninkového hřiště včetně vyčistění a propláchnutí
3šachtic, které zajistila SMVaK Opava tak, aby voda nezaplavovala sklepy občanům tam bydlícím.
Dokončena je výměna vodovodního řádu na ulici Opavské, Smetanové a Dvořákové, přičemž část
výkopového materiálu jsme využili k budování valu kolem tréninkového hřiště.
Nemálo starostí, obzvláště v deštivém červenci, bylo s údržbou zeleně, kdy tráva rostla
téměř před očima a často jsme zvažovali co sekat dříve, zda hřiště nebo ostatní zelené plochy.
Hodně nám, tak jako již v loňském roce, pomohli studenti a studentky na svých prázdninových
brigádách. Odvedli kus dobré a poctivé práce, nějakou tu korunku si vydělali, která se jim
při dalších studiích určitě hodí a myjim za jejich práci srdečně děkujeme.

Jak jste si mohli někteří z Vás všimnout, od měsíce září pracují u nás na obecním úřadě
osoby v hmotné nouzi, které si formou veřejné služby vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, odpracovávají 30 hodin měsíčně.
V uplynulém měsíci jsme takto zaměstnali čtyři osoby, které se podílely na konečné úpravě
prostoru u přečerpávací stanice, nebo na konečné úpravě cyklostezky na třešňové aleji, kde
odvedly slušnou práci. Jsme nadále v úzké spolupráci s referentkou pro veřejnou službu
a hodláme těchto služeb dále využívat k různým potřebným činnostem.
Při vstupu do parku objevíte na kameni připevněnou malou žulovou desku s krátkým
komentářem, že na místě dnešního parku dříve stávala sýpka Gellhornova dvora, která sloužila
nejen k hospodářským účelům, ale že zde bydleli i zaměstnanci dvora. Je to připomínka pro ty
mladší, ale i budoucím generacím, kteří si už nepamatují, ani nebudou vědět, co zde před léty bylo.
Desku podle našeho návrhu zhotovil a instaloval pan Petr Škrobánek a my mu touto cestou
děkujeme.
V průběhu října by mělo dojít k závěrečnému dokončení venkovních oprav kaple, které bylo
nutno z jara po obnažení základů přerušit, tak, aby základy a zdi vyschly a po konzultacích
s odborníky zabývajících se touto problematikou a orgány památkové péče byla projednána
a schválena konečná verze těchto úprav. Na jejich dokončení, na základě pečlivě připravených
podkladových materiálů a dokumentace, které nás ve spolupráci s pracovníky magistrátu stálo
nemálo úsilí a času jsme získali od ministerstva kultury České republiky příspěvek ve výši půl
milionu korun.
V minulém týdnu jsme obdrželi rozhodnutí z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
ve kterém nám bylo sděleno, že odvolání proti územnímu rozhodnutí k zamýšlené rekonstrukci
stávajícího objektu na víceúčelový dům ze dne 10.4.2009 podané manžely Radovými a panem
Galgonkem se zamítá. Rozhodnutí v plném znění si lze přečíst na úřední desce obecního úřadu,
nebo na Internetu.
MVDr stanis|av Kubesa
starosta městské části Malé Hoštice

První den ve škole
Bylo 1. září 2009 a první nedočkavci se shromáždili před budovou školy. Acože se to vlastně
dělo? Nic neobvyklého, skončily přece prázdniny a žákům začala škola. Ve škole již bylo vše
nachystáno na slavnostní zahájení a hlavně uvítání nových žáčků, které doprovázeli na jejich první
cestě do školy rodiče i prarodiče.
Přes prázdniny prošla škola velikou proměnou. Šatny a celé přízemí získalo nové dřevěné
obložení, které bylo doplněno vkusnou výzdobou chodeb a vestibulu. Podlahy v celé budově byly
nádherně naleštěny. Také školní družina prošla velkou rekonstrukcí započatou již v minulém
školním roce. Byla nově vymalována, zakoupen nový koberec a opraveny vestavěné skříně. Celý
prostor byl ještě rozšířen o menší hernu. Za krásný vzhled školy patří všem správním
a pedagogickým pracovníkům velké poděkování.
Prvňáčci byli jako každoročně slavnostně přijati mezi školáky. I letos jim naši obecní
zastupitelé připravili dárek v podobě výhodného bankovního účtu s vkladem 500 Kč. Jejich paní
učitelka Mgr. Sabina Šustková spolu s paní učitelkou Hanou Kupkovou z MŠ a panem starostou
MVDr. Stanislavem Kubesou je pasovali na školáky a popřáli jim hodně štěstí a úspěchů ve škole.
Slavnostní zahájení školy vyvrcholilo krásným programem, na kterém vystoupili žáci s pohádkou
"O třech prasátkách", zpěvem, ukázkou hry na kytaru či aerobicem. Po slavnostním zahájení se
žáci se svými pedagogy rozešli do svých tříd a tím byl započat školní rok 2009 - 2010.
Mgr. Hana Radová

Zahájení školy

Pasování prvňáčků

Jakartický odpust
Už pár dnů bylo možno v naší obci vypozorovat zvýšenou aktivitu všech, kteří se rozhodli svým
dílem přispět ke zdárnému průběhu mše svaté. Tato se konala dne 20. září 2009 od 14 hodin v kapli
Panny Marie Sedmibolestné u příležitosti odpustu, který každoročně připadá na 17. září.
Posekat trávu, zamést a od plevelu vyčistit chodníky, pečlivě uklidit kapli a vedlejší místnost,
zajistit květinovou výzdobu, poprosit mého kamaráda Antonína Ševiora, aby nám půjčil zvukovou
aparaturu, bez které by nebylo slyšet slova pana faráře, koupit něco sladkého ke kávě, nachystat
židle a zajistit dobré počasí. Díky pomoci všech zúčastněných Jakartičanů to šlo tak nějak hladce.
Jak bývá u odpustu dobrým zvykem, každý si pozval na slavnostní oběd své příbuzné a poté
se s nimi přesunul ke kapli, kde si všichni společně vyslechli mši svatou, kterou vedl náš pan farář
Radovan Hradil. Vzhledem k tomu, že mše byla dopředu avizována, obec zajistila autobus
a počasí nezlobilo, byla účast hojná. Mezi přítomnými nechyběli věřící z Malých a Velkých Hostie,
Chlebičova a Opavy.
Po mši se hosté přesunuli na zahrádku Hostince U Agáty, kde pro ně úřad městské části
připravil malé občerstvení. Přátelské posezení u kousku závinu, který společně s dobrou kávou
pohotově a rychle naservírovaly jakartické ženy, bylo tečkou za příjemně stráveným odpolednem.
Pevně věřím, že jsme touto mší svatou v opravené kapli Panny Marie Sedmibolestné obnovili
zaniklou tradici.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a
hladkém průběhu našeho odpustu
podíleli.
Jiří Chmelař ml.

Činnost SDH Malé Hoštice
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho sboru
za poslední období. V letních měsících se naše družstva mužů a žen se střídavými úspěchy
účastnila soutěží v opavské lize. Lépe se dařilo družstvu žen, které se jednou umístilo na třetím
místě a několikrát bylo mezi prvními šesti družstvy. V celkovém pořadí opavské ligy jako nováček
obsadily ženy konečné 6. místo.
Mužům se již tolik nedařilo a skončili na celkovém 17. místě z 35 účastníků a o jedno místo
jim uteklo finále, kterého se účastní 16 nejlepších týmů. Naši veteráni se zúčastnili tradičního
"Veterán cupu" v Kravařích a po několika druhých a třetích místech se nám konečně podařilo
zvítězit. Dále jsme se zúčastnili soutěže na Palhanci, kde jsme skončili na druhém místě. Naši
nejmenší hasiči po několikaměsíčním tréninku pod vedením pánů Trulleye, Morbitzera a Gaury
začali v měsíci září podzimní ligu mládeže.
V měsíci září jsme uspořádali 12. kolo opavské ligy a první ročník "Duo-Stav Fajr Cupu".
Soutěže se zúčastnilo 19 mužských a 8 ženských družstev. Mezi muži zvítězili hasiči z Borové
a mezi ženami hasičky ze Svobody. Naši muži neunesli tíhu domácího prostředí a po chybě
na rozdělovači skončili v poli poražených, ženám se dařilo podstatně lépe a po výborném útoku
skončily na druhém místě.
V září jsme se jako již tradičně spolupodíleli na organizaci a přípravách Malohoštického
odpustu. V prostorách a okolí naší zbrojnice jste si mohli vybrat z velké nabídky občerstvení,
které jsme pro vás připravili. Doufám, že jste byli s našimi službami spokojeni.
Za SDH starosta sboru
Pavel Věncek

■■■*.

Nejmladší hasiči v akci
Malohoštičtí hasiči

Zahrádkáři Vás zdraví
Když počátkem května zmizely v zahrádkářském areálu poslední stopy po přípravách
čarodějnic, ožil areál znovu. Byla to akce pro ty, kteří se aktivně podíleli na organizaci Reje
čarodějnic, akce nazvaná Smaženívajec. Všichni přítomni si mohli zasoutěžit ve vyfukování vajec,
pak si pochutnat na dobré smaženici a spolu s ostatními si zazpívat za doprovodu kytary.
Nechyběly ani drobné sponzorské dárečky, které potěšily každého.
Nádherné počasí lákalo taky do přírody, a tak jsme vyjeli už tradičně na kole. Cyklistická
trasa vedla podél toku Moravice až do Podhradí. Po zpáteční cestě nám zpestřili program i vodáci,
kteří se plavili po řece až do Hradce nad Moravicí, a tak nechybělo ani oboustranné vzájemné
povzbuzování ke sportovním výkonům. Určitě to není poslední cyklovylet a my rádi přivítáme mezi
sebou i ostatní příznivce ČZS, kteří by s námi chtěli příště strávit příjemný den a udělat i něco
pro své zdraví.
Ale nejen na kole jsme byli na výletě! Zorganizovali jsme taky zájezd do Polska, kam jsme
vyjeli už po několikáté v autobusu obsazeném do posledního místečka. Navštívili jsme zahradnickou burzu v Tychách, a pak Dny zahrady v Goczalkowicích. Tam nás sličná polská
zahradnice provedla všemi zákoutími zahrad upravených v různém stylu. Na své si tu přišel snad
každý. I tady byla možnost nakoupit si něco do zahrady, posedět s přáteli a občerstvit se.
O Country večeru určitě mnozí z Vás taky něco vědí, protože si v našem areálu poslechli
a zatančili u skladeb skupiny Zálesáci, která u nás už s úspěchem hostovala i v minulých letech. Je
to vždy večer určený pro všechny generace a hlavně pro všechny milovníky tohoto žánru.
I klobouky na hlavách přítomných se nám pomalu začínají množit.

Vyfukování a smažení vajec

Výlet do Polska

Cyklovylet

Country večer

Kelišky zahrádkářky spolupracovaly i s jinými hoštickými složkami. Soutěžily a bavily se
na akci Den s hasičem, cvičily na místním hřišti na turnaji složek ve fotbalu. Že se vzájemná družba
vydařila, o tom se mohl přesvědčit každý, kdo přišel fandit a pobavit se.
Odpust - tradice obce, kterou nepřehlédne nikdo. Nebylo snad v minulosti jediné
"odpustové datum", kdy by se u zahrádkářů nic nedělo! Snaží se vždy uspořádat výstavku
na různá témata spojenou s ukázkou výpěstků svých členů nebo příznivců. Na té letošní jste mohli
vidět vzorky střešních krytin, z nichž každá má svoji historii a které pocházely ze soukromé sbírky.
Naše prostory sice nedovolují vytvořit něco příliš rozsáhlého, přesto děkujeme všem, kteří věnovali
kus svého volného času, podali pomocnou ruku a přispěli k uskutečnění výstavky. Že si i u nás
můžete v klidu posedět, občerstvit se a ochutnat zahrádkářské placky, to ví každý, kdo k nám
zavítá i přesto, že náš areál je malinko stranou od samotného centra odpustového dění.
A když je pak všechno uklizeno, dostávají šanci k odpočinku také ti, kteří byli o svátečních
dnech v jednom kole jen proto, aby se mohli bavit ostatní při posezení u krbu s opékáním,
na kterém zhodnotí nabyté poznatky a zkušenosti, které zúročí zase v příštím roce.
Podzim bude ve znamení brigád na úpravě chaty. I díky příspěvku obce máme v plánu
proměnit vnitřní prostory chatky, aby tu bylo zase o něco příjemněji. Jak se to podaří, to
záleží i na tom, kolik snahy a volného času bude ochoten každý této proměně věnovat. Snad to
bude jenom samé kladné hodnocení a výsledek bude pravšechny příjemným překvapením.
U nás nezavíráme dveře před nikým, kdo by se chtěl na zahrádkářském dění podílet.
Jste zváni do našich řad i Vy ostatní.
Za výbor ČZS Jarmila Paverová

Sportovní potěšení
Takřka nedávno byla ukončena jarní sezóna a už je tu sezóna nová, a to doslova v „plném
proudu".
Během prázdnin, kdy sportovní areál zel prázdnotou, se 21.7. na trávník opět vrátil sportovní
duch. Začal totiž „letní camp" A mužstva a s ním i nutný tréninkový dril a postupné zdokonalování
fotbalových dovedností. Na trenérských postech došlo s příchodem nového fotbalového ročníku
k určitým změnám. Po opakovaných žádostech ze strany samotných hráčů, se stal hlavním
trenérem A mužstva po krátké odmlce opět Petr Fuss, jeho asistenty Standa Fiala a Zbyněk
Trulley, trenérem brankářů Lumír Pospěch. V dorostu se opět sešli Roman Grygarčík, Mirek Kára
a Marek Trčka. Starší žáky, přerod mladších, vede Standa Koneczný s asistenty Davidem
Adamčíkem a Romanem Kopťákem. O Minižáčky se stará Břetislav Schaffartzik za pomoci Lumíra
Pospěcha.
Co se týká hráčského kádru A mužstva, vrátil se nám po delší odmlce Jan Kříž, dorost byl
rozšířen o pár hráčů zvenčí, kteří, jak věříme, vhodně doplní úzký kádr. Snad tou nejmilejší zprávou je příchod dalších osmi nováčků kMinižáčkům, z čehož máme velkou radost. Byli bychom rádi,
kdyby nám každým rokem přibylo pár takovýchto nováčků, ve kterých můžeme postupem času
objevovat a rozvíjet jejich fotbalový a sportovní talent.
Pokud se ještě vrátíme pohledem zpět na události posledního období, za zmínku stojí
komentář k proběhnuvším turnajům.
První srpnový den se odehrál ve Služovicích turnaj Starých pánů, kde se hoštičtí fotbaloví
senioři umístili po nevyrovnaných výkonech na 5.místě. O týden později se konal v našem areálu
„Obecní turnaj složek o pohár starosty obce". Počasí se vydařilo a po dohodě s přihlášenými
7 družstvy byl tentokráte zvolen turnaj formou „každý s každým". Ten, kdo měl zájem a chuť si užít
fotbalovou sobotu, určitě nebyl zklamán. Soutěžní zaujetí, rivalita, fotbalový um i spousta legrace - to vše bylo k vidění. Nebylo ani tak důležité, kdo vlastně vyhrál, ale to, že si našlo cestu na hřiště
spousta sportovních fandů a nadšenců, kteří nemají během roku dostatek času a možná ani

Starší žáci

M/A7/ ŽáC/

Dorost

i odvahy obout kopačky a proběhnout se po trávníku. Tato akce je vhodnou příležitostí pro ty,
kteří se pokoušejí znovu a znovu nalézat svéjiž téměř ztracené sportovní sebevědomí.
Nesmíme zapomenout uvést ještě jeden „manšaft", který se na hřišti objevil. A byly to hoštické
„Kelišky". Děkujeme jim za nevšední předvedený výkon, odvahu, zaujetí pro hru, výtečnou práci
s náčiním, dokonalý krok a smysl pro humor.
Sportovní areál dostává nové obrysy. Na tréninkovém hřišti se postupně vrší val, který by měl
být ozeleněn. Za jižní brankou doděláváme plot, pergola dostala opláštění. Bohužel ani zdaleka
nejsme hotovi. Máme smělé plány, ale vzhledem k tomu, že jsme neziskovou organizací, jsme
zcela závislí na podpoře obce a sponzorů fotbalových nadšenců. Pevně věříme, že po nezbytně
nutných velkých investicích, které proběhly během posledního období v naší obci
(rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce kaple v Hostících i Jakarticích), dojde ke vzájemné dohodě o plánu rozvoje sportovního areálu spolu s obcí. Areál je třeba revitalizovat a dále
rozšířit možnosti využití pro Vás všechny, kteří rádi trávíte svůj volný čas aktivně, od těch nejmenších až po ty, co si dají rádi „svůj čaj o páté". V areálu je dostatek místa pro využití více
generacemi, od uvažovaného dětského hřiště, tréninkové plochy, tenisu a dalších
časoprostorových aktivit. Informacemi nové sezóny jsme začali a také skončíme. V současné
době mají všechna družstva odehránu zhruba třetinu všech utkání. Většinou úspěšně. Minižáčci
se začínají sehrávat, Starší žáci statečně bojují svoji první sezónu v soutěži a dokázali v turnaji „O
pohár města" dojít až do semifinále, dorost se i přes úzký kádr v okresním přeboru určitě neztratí.
Muži také drží krok a začali velmi nadějně. Za každý bod, za každou výhru jsme velice rádi a to je to
pravé fotbalové potěšení.

Fotbalový výbor TJ Slavia Malé Hoštice

Informace nejen pro sportovce: sportovní a rekondiční masáže provádí Stanislav Fiala,
ulice Slezská 53, telefon: 602 557 825.

Jakartice v Praze
Kdo projížděl ve dnech 4. až 6. září 2009 Pustými Jakarticemi mohl jistě potvrdit, že zely
prázdnotou. Naše rodiny s dětmi se totiž rozhodly uspořádat výlet a za jeho cíl si vybraly hlavní
město Prahu. Nádraží v Opavě a později i Ostravě proto zažilo atak skupiny dvaadvaceti
jakartických občanů, kteří páteční ráno obsadili celý jeden vagón. Po prvotních zmatcích, kdy nám
pokladní na opavském nádraží omylem připsala na hromadnou jízdenku důchodce místo studenta
a každá průvodčí ho mezi námi marně hledala, jsme vyrazili směr Praha. Sotva se vlak dal do pohybu, už každý tahal kuřecí a vepřové řízky, bagety a různé dobroty, které k cestování
neodmyslitelně patří. Jestli jsem dával dobrý pozor, tak bych řekl, že první své zásoby proviantu
spořádali Droběnovi, ale myslím si to hlavě proto, že nebylo slyšet jejich malou Adélku, která od té
doby až do konce pobytu nezavřela pusu a mluvila a mluvila a mluvila.
Dospěláci mezitím neomylně našli jídelní vůz na konci soupravy a svými útratami se marně
snažili pozvednout nevalnou úroveň vozového parku Českých drah. Děti pobíhaly po vagónu tam
a zpět a než jsme se nadali, vlak zastavil na hlavním pražském nádraží. Poté, co jsme minuli
skupinku ležících bezdomovců, se z davu vyřítil náš kamarád, jeden z hrdinů letošního filmu
a pražský rodák, ale hlavně skvělý průvodce - Ivo Skalický. Našim útočištěm se po dobu pobytu stal
Hostel Jednota, jehož africká obsluha nás překvapila brilantní češtinou. Nebyl to zrovna Grand
Hotel Pupp, ale měli tam čisto a hlavně sežeňte v centru Prahy ubytování za 370,- Kč na osobu
a noc pro takovou „ partyju".
Ještě v pátek odpoledne naše skupina vyrazila na procházku, jejíž cílem byla Královská
cesta, Prašná brána, Staroměstské a Malé náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí,
Hradčanské náměstí, katedrála Svatého Víta, Pražský hrad a mnoho jiných významných prostor,
ulic a budov. To byla místa, kterými se mezi ostatními turisty prodírala i naše jakartická výprava.
Mnohdy až encyklopedické znalosti průvodce Iva Skalického byly tím nejvhodnějším doplněním
parádní podívané. Na celé Královské cestě snad nebyl jediný dům o kterém jsme si nevyslechli
výklad, neuvěřitelné!

Střídání stráží na Pražském hradě, nezbytná fotka vedle stojícího vojáka s kamennou tváří,
procházka po všech nádvořích, zmínka o Schwarzenberskem a Arcibiskupském paláci, ale hlavně
úchvatný pohled na „matičku" Prahu a už si to míříme k dalšímu cíli. Kdo nejel lanovkou na Petřín,
nebyl v Praze. Zrcadlová síň, pivo za 70,- Kč a nanuk za 50,- Kč, zkrátka Praha.
Pátek utekl jako voda, našlapali jsme pěkných pár „kilásků" a už tu byla sobota, jejíž cílem
byl Vyšehrad a hlavně hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla, který je od 19. století pohřebištěm
slavných českých osobností. Po chvíli hledání jsme našli hrob Waldemara Matušky, Ladislava
Peška, Vlasty Buriana a mnoha dalších českých velikánů. Nádherná melodie v podání zvonů
zmíněného kostela zakončila krásnou procházku významných míst Vyšehradu, kde se podle
pověsti kdysi vrhl Horymír se svým Šemíkem do Vltavy. Na sobotní podvečer nám své prostory
propůjčila parádní restaurace Potrefená husa se svojí výtečnou kuchyní. Například mnou
objednané Staročeské brambory byly jedním z nejlepších pokrmů, které jsem v poslední době
na různých místech ochutnal a jejich chuť mi zkazili jen naši fotbalisté svou remízou se
Slovenskem.
Nedělní program si vytvořil každý sám a než jsme se nadali už nám zase ve zpátečním vlaku
ubíhaly pod nohama železniční pražce. Až na zvýšenou teplotu a nachlazení malého Honzy Šatky
a absenci jídelního vozu ve zpátečním vlaku se výlet náramně vydařil a už se těšíme na rok 2010
a jiný cíl. Jaký? To se nechtě překvapit!
Jiří Chmelař ml.

U nás se pořád něco děje
Rok 2009 je pro Pusté Jakartice plným
událostí a akcí. Jen co jsme v červnu posvětili náš
nový zvon a veřejnosti představili zrekonstruovanou kapli, začalo naplno natáčení
dalšího jakartického filmu. Letošní nese název
„Řeknem si to příští léto". Stejně jako filmy
předchozí, s humorem zobrazuje každodenní
příhody ze života obyvatel naší obce. Scénář, režii,
produkci a jednu z rolí jsem si opět vzal na starost
sám, ale o ostatní se už postarali další naši
občané. Ve filmu se objevili také přespolní „herci" - z
Oldřišova, Suchých Lazců a Prahy. Děj se dá
popsat stěží, to se prostě musí vidět. Mimo Pusté
Jakartice jsme natáčeli také v Praze, Suchých
Lazcích a několik záběrů dokonce na řeckém
ostrově Zakynthos.
Premiéra se konala 15. srpna 2009, tedy
celých 13 dnů po posledním natáčecím dni. Máme
už své fanoušky, ale přicházejí i noví diváci. Tu
letošní, premiérovou sobotu jich bylo na dvě
stovky, včetně delegace z obecního úřadu a
zástupců sponzora premiéry - Tempo, obchodní
družstvo. Jsem přesvědčen, že všichni odcházeli
spokojeni, pobaveni a s pocitem příjemně
stráveného letního večera. Závěrem moc děkuji
všem, kdož se na filmu podíleli. Na loňské
premiéře jsem řekl, že to už je film poslední, nebyl.
Letos už jsem raději neříkal nic, protože vím, že
zase nebyl. Takže ještě jednou velké díky celému
filmovému štábu a hercům. Řeknem si to příští léto !
Karel Kopperberg
Formou sponzorské spolupráce vytiskla tiskárna

Malé Hoštice.

