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1742  
 
V roce 1742 byly Hošťálkovice s dalšími obcemi 
Hlučínska připojeny k Prusku. Ztráta velké části 
území Slezska byla důsledkem vojenského  
konfliktu mezi habsburskou panovnicí Marií  
Terezií a pruským králem Friedrichem II. Novou 
státní hranici určovala rozhraničovací komise 
pod výrazným vlivem vítězné pruské strany.  
K jejímu ustanovení byly využívány přirozené  
přírodní dominanty, v oblasti Hošťálkovic jimi 
byly toky řek Odry a Opavy. V říjnu 1742 proběhla 
jednání komise v Třebovicích a Kravařích, byly  
vytyčeny hraniční sloupky zvlášť na pruské  
a rakouské straně. Hranice z roku 1742 zůstala 
v platnosti až do roku 1920, kdy byly obce  
Hlučínska připojeny k Československu.

 
1793 

Na místě původního dřevěného kostela byl v roce 
1793 vystavěn prostý jednolodní zděný kostel. 
V roce 1903 bylo přistoupeno k jeho přestavbě  
a rozšíření podle projektu stavitele Josefa Holuschy 
z Dolního Benešova. Kostel byl o dva metry  
zvýšen, nově zaklenut, došlo k úpravě věže  
a výstavbě křížových kaplí. Vnitřní výzdoba  
kostela byla upravena v důsledku liturgické  
reformy na přelomu 60. a 70. let 20. století. V roce 
1971 dokončil akademický malíř Jan Obšil monu-
mentální malbu tvořenou postavami andělů  
a světců v čele s postavou vítězného Krista  
Spasitele. (Stav v roce 2008)

1832 

V roce 1832 zakoupil hošťálkovický vrchnostenský 
dvůr moravskoostravský obchodník Antonín Josef 
Römisch, který v něm nechal vystavět empírový 
zámeček. V roce 1847 odkoupil hošťálkovické  
panství nový majitel Vítkovických železáren  
Salomon Mayer svobodný pán Rothschild a spojil 
ho se svým hlučínským panstvím. Zámeček pak 
sloužil jen hospodářským a správním účelům, 
zezadu k budově přiléhala obilná sýpka. Objekt 
postupně chátral a po roce 1989 byl svěřen  
do správy městskému obvodu Hošťálkovice.  
Ten se rozhodl využít obě přilehlé budovy  
k vytvoření nových bytů. Rekonstrukce architektů 
E. Jarosche a D. Grygara byla oceněna druhým 
místem v ostravské soutěži Dům roku 2003.

 
1901 

V roce 1880 zakoupil baron Rothschild ruční  
čtyřkolovou stříkačku nejen pro své statky,  
ale i pro obce Hošťálkovice, Bobrovníky a Lhotku. 
Sbor dobrovolných hasičů byl v Hošťálkovicích 
založen v roce 1901 a jeho prvním předsedou  
se stal starosta obce Antonín Schramek. V roce 
1925 přestoupil sbor ke Svazu československého 
hasičstva. V roce 1955 byla ukončena přestavba 
původního hasičského skladiště z roku 1923  
na hasičskou zbrojnici. V květnu 2001 oslavil  
místní sbor 100. výročí založení, při této příleži-
tosti byl slavnostně vysvěcen sborový prapor  
a byla otevřena nová zbrojnice.

1938 

Škola v Hošťálkovicích sídlila ve 20. letech  
20. století ve dvou nevyhovujících a chátrajících  
budovách. V roce 1923 vznikl návrh na postavení 
nové školy, který nebyl proveden pro nedostatek 
financí. O jeho realizaci bylo rozhodnuto v září 
1936, nová budova byla určena pro žáky obecné 
i měšťanské školy. Projekt vypracoval brněnský 
architekt Jan Víšek, stavbu provedl stavitel Milička 
z Muglinova. Výuka v nové budově začala 3. ledna 
1938, slavnostní otevření, plánované původně  
na 18. září 1938, se pro zhoršenou politickou  
situaci neuskutečnilo. Hošťálkovická obecná  
a měšťanská škola byla poslední školní  
novostavbou na Hlučínsku  
v meziválečném období.

 
1979  

Dne 15. prosince 1979 byla do provozu slavnostně 
uvedena nová 184,5 metru vysoká televizní věž 
v Ostravě-Hošťálkovicích. Stavba v hodnotě 84 
milionů korun byla dílem Pozemních staveb  
Ostrava, ocelovou konstrukci postavily  
Hutní montáže, vysílač technicky vybavila  
Tesla Hloubětín. Společně s vysílačem na Pradědu 
podstatně zlepšil příjem televizního signálu  
na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Nový  
vysílač nahradil původní věž z roku 1955 dosahující 
výšky necelých 123 metrů. Areál vysílače doplňuje 
50metrová retranslační věž z let 1964–1966.
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městský obvod 
Hošťálkovice

Popis znaku – polcený štít: v pravém zlatém poli vyniká půl slezské orlice, levá polovina  
zeleno-stříbrně dělena, nahoře pluh přirozených barev, dole dvě modrá vlnitá břevna.

Udělen Radou města Ostravy 6. 9. 1994.

Znak městského obvodu reflektuje územní polohu ve Slezsku na soutoku Odry  
a Opavy a naznačuje zemědělský charakter obce.
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