Vážení spoluobčané,
Počasí uplynulých dnů si s námi pěkně laškovalo. Po nejteplejší zimě za posledních 45
let, po příjemně teplém a slunečném týdnu uprostřed března, kdy zahrádky již hýřily pestrostí
barev jarních květů krokusů, čemeřic, sněženek, bledulí, primulek, narcisů či větviček
bělostné jívy, zlatavě hnědých jehnědů na rašících lískách a svěží zelené trávy přišla
poslední zimní den, před prvním jarním dnem sněhová kalamita. A nadělala pěknou paseku.
Polámané větve a stromy, řada havárií, uvízlé kamiony, problémy v energetice s výpadky
proudu v některých oblastech, tak takový byl den v předvečer prvního jarního dne. „ A pak že
nebude zima, že už nepřijde sníh“volal na mě soused Erich, když ráno uklízel z chodníku
mokrý a těžký sníh. Asi se chtěla zima s námi rozloučit po svém a ukázat nám co ještě
dovede, když jsme si to mírné zimní počasí tak pochvalovali. Pravda nebylo práce
s odklízením sněhu, ale i nějakou tu korunku jsme ze svého rozpočtu za topení ušetřili.
Věřme, že ta „sněhová nadílka“byla již poslední a že se ukáže hezké jarní počasí, abychom si
ho trochu užili a vychutnali je každý po svém. Ne jako v loni, kdy po pár jarních dnech přišla
prudká vedra trvající celých šest týdnů. Ale to vše je našim zbožným přáním, čas nám sám
ukáže, jaký ten letošní rok bude.
Nelenili jsme ani na obecním úřadě v zastupitelstvu a využili jsme této mírné zimy a
příznivého počasí k tomu, abychom si udělali trochu náskok v přípravách i pracech, které
bychom chtěli letošního roku v naší městské části udělat. Intenzívně jsme pracovali na
přípravě a schválení rozpočtu pro letošní rok, se kterým jste byli seznámeni na veřejné schůzi
zastupitelstva dne 13. února 2007. Letošní rok je pro město Opavu a její městské části rokem
příprav projektových dokumentací pro další období. Rada města Opavy schválila pro naši
městskou část vypracování projektu víceúčelového domu na Družstevní ulici. Po jeho
vypracování Vám bude návrh projektu předložen k připomínkování. Zadáno bylo zpracování
projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci ulic, kde ještě splašková kanalizace není.
Rovněž bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na opravy ulic, kde se splašková
kanalizace v loňském roce pokládala. Zpracován byl již projekt úpravy a ozelenění obecního
pozemku u cihelny v návaznosti na stezku pro pěší a cyklisty ke Chlebičovu, který by se měl
začít realizovat v tomto roce. Připravena je rovněž studie rozvoje a rozšíření sportovního
areálu, na kterém se v jarních měsících provede ozelení valu. Zastupitelstvo zaslalo
požadavek na změnu územního plánu s požadavkem posunu stavební čáry ve směru od obce
ke hrázi.
Příznivé počasí v lednu tohoto roku přispělo k zahájení rekonstrukce a oprav interiéru
Hasičské zbrojnice, která má být hotova do 30.dubna 2007. Hasiči spolu s obecním
zastupitelstvem připravují na sobotu 16.6.2007 den otevřených dveří v nově zrekonstruované
budově Hasičské zbrojnice. Při této příležitosti bude konána slavnostní mše svatá
s posvěcením nového hasičského praporu a budovy, v podvečer pak kulturní program o

kterém budete včas informováni. Příznivého počasí jsme rovněž využili k prořezávce a
přihnojení okrasných dřevin, kterých každoročně v naší městské části přibývá a hodláme i
dalších létech s výsadbou pokračovat. Velkou akcí, která se díky tomuto počasí podařila
uskutečnit bylo kácení přestárlých a suchých třešní a prořezávka náletové zeleně na cestě ke
Chlebičovu. Po závěrečné navážce, urovnání a zhutnění zeminy zde povede chodník
z recyklátové drtě pro chodce a cyklisty. Po stranách bude chodník osázen novou zelení, která
naváže na vysázenou zeleň na obecním pozemku u cihelny. K těmto úpravám a ozelenění
zmíněných ploch chceme využít finančních prostředků z EU.
V minulých dnech se započalo s pokládáním okrajníků na prodloužené ulici Školní za
fotbalovým hřištěm, jejíž konečná úprava bude provedena rovněž recyklátovou drtí.
Plánujeme opravu laviček a bufetu na fotbalovém hřišti, opravu podlahy kaple, opravu a
položení chodníku včetně zatrubnění a opravu kapličky v Pustých Jakarticích a ještě řadu akcí
o kterých budete průběžně informováni.
Čilý ruch a aktivní činnost je vyvíjena v naší městské části v oblasti společenské a kulturní.
Úspěšně proběhla plesová sezóna, plesy pořádal Červený kříž,Zahrádkáři, Hasiči,Staří páni,
maškarní bál uspořádal pro své členy Klub seniorů, pro děti pak Sdružení rodičů. Konaly se
výroční členské schůze hasičů, zahrádkářů, TJ Slavia, mysliveckého sdružení, na kterých se
hodnotilo uplynulé období a připravovaly se programy pro období nastávající. Úspěšně si
letos vedou naši hokejisté družstvo B, kteří mají vítězství ve skupině na dosah ruky, dobře
bojují futsálisté a snaží se neztratit krok s předními týmy. Fotbalisté se pilně připravovali na
nastávající jarní sezónu a určitě jim všichni budeme držet palce, aby úspěšně obstáli, tak jako
na podzim tak i na jaře. Zajistili jsme pro naše občany a děti plavání v krytém bazénu a
bruslení na zimním stadionu. Obecní zastupitelstvo podporuje aktivní činnost společenských
organizací a pro letošní rok vyčlenilo v rozpočtu částku 274 tisíc korun pro další rozvoj a
podporu společenského vyžití občanů v naší městské části. Velmi zdařilou akcí pořádanou
obecním zastupitelstvem, která proběhla v uplynulých dnech v sále Obecního úřadu byly
ukázky velikonočního aranžmá. Paní Hanka Režnarová předvedla téměř šedesáti účastnicím
tohoto večera jak lze zkrášlit svůj příbytek krásnými, přírodními motivy blížícího se jara a
velikonočních svátků. Paní Jindřiška Fussová zase malovala kraslice. Co dokázaly její ruce,
kolik krásných lidových motivů se na různě barevných vajíčkách objevilo bylo obdivuhodné.
Věřím,že mohu jménem všech zúčastněných za příjemně strávený a hezký večer, naplněný
řadou nových inspirací poděkovat. Děvčata bylo to skvělé, moc se to líbilo. Děkujeme.
Na 1.dubna připravujeme v sále Obecního úřadu již tradiční „Vítání jara“ s divadelním
představením a vystoupením našich dětí. Koncem dubna budou mít v naší městské části „rej
čarodějnice“ různého věku, v půli května pak Den matek, chystají se zájezdy po naší vlasti i
do zahraničí. V červnu pak Den dětí pořádané sdružením rodičů. Žáci naší školy se opětovně
zúčastní bezpečnostní akce „Jízda zručnosti“. Nu a pak již zmíněná akce „Den otevřených
dveří a svěcení hasičského praporu“. Jak sami můžete posoudit, platí i zde přísloví „ O jé, jé,
jé, jé v Hošticích se pořád něco děje.
MVDr. Stanislav Kubesa
starosta městské části Malé Hoštice

Co se studněmi…..
Již řada z Vás občanů naší městské části se dotazovala na Obecním úřadu, jak postupovat
ve věci studní a povolení pro nakládání s vodami. Informovali jsme se na odboru životního
prostředí Magistrátu města Opavy, získávali jsme i další informace a sdělujeme následující:
Povinnost mít platné povolení k odběru podzemní či povrchové vody, případně k vypouštění
odpadních vod vyplývá z novely zákona č.20/2004 Sb.,kterým se mění vodní zákon č.
254/2001 Sb. Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
u rodinného domku, na chatě či v jiném objektu. V praxi jde např. o studny, vrty, povrchový
tok využívaný k odběru vody pro zásobování domácnosti, zalévání zahrady, zavlažování, mytí
aut, k napouštění rybníků apod. Nové povolení k odběru a vypouštění vody si musí obstarat
především živnostníci, soukromí zemědělci a další podnikatelé. Povolení nemusí mít majitelé
studní pro individuální potřebu domácností, jejichž studna byla vybudována do roku 1955.
Povolení rovněž není třeba, pokud se k odběru povrchových vod nevyužívá technické zařízení
jako je např. čerpadlo. Toto rovněž platí pokud se studna jako zdroj vody nevyužívá, nebo
využívat nebude. Platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001 zanikají k 1.lednu 2008. Povolení vydaná od 1.
ledna 2002 nadále platí. Všem, kterým toto povolení zaniká po výše uvedeném datu, musí si
požádat u příslušného vodoprávního úřadu, který sídlí na odboru životního prostředí
Magistrátu města Opavy – Mezi trhy o prodloužení stávajícího platného povolení. Za
povolení se nic neplatí a to jak v případě jeho vydání či prodloužení. Zdarma, bez poplatku
zůstávají nadále odběry vody, které nepřekročí 500 m3 měsíčně nebo 6000 m3 ročně, což jsou
téměř všichni individuální odběratelé vod.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad,nebo volejte bezplatně infolinku 800 101
197, nebo se informujte na www.zanikpovoleni.cz.

Ještě jednou o odpadech…..
Téměř každodenně jsme prostřednictvím sdělovacích prostředků informováni s jakými
problémy se naše společnost potýká s odpady at´pevného či tekutého charakteru. Ty pevné se
u nás daří alespoň z části třídit a dávat do kontejnerů, nebo odvézt do sběrného dvora, kde
Vám je bezplatně převezmou. Bohužel je ještě mezi námi i pár takových a bohužel i občanů
od, kterých bychom to nepředpokládali, kteří spalují různé odpady včetně plastových lahví,
různé obaly, lepenkové krabice, rámy z oken s nátěry barev a další neřádstva. Nikdo z nás,ani
ti co to spalují nemají naprosto žádnou garanci, že zrovna je, nebo jejich děti či vnoučata
nemůže postihnout některé z velmi vážných onemocnění, která je kolikrát až strach vyslovit.
Každý s nás je denním producentem všelikerých odpadů, aniž si to uvědomujeme. Myjeme
a koupeme se, používáme toalety, pereme prádlo, vaříme a umýváme nádobí, myjeme auta.
Dnešní domácnosti vybavené automatickými pračkami, myčkami nádobí využívají širokého
sortimentu pracích a mycích prostředků, různých šamponů a další nepřehlednutelnou škálu
dalších přípravků. Pomáhají nám v každodenním životě, ale kde všechny tyto přípravky
končí. Zamysleli jste se někdy nad tím. Zastavte se až půjdete chodníkem ke Globusu u
mostku přes Kateřinský potok. Jaká je to stoka vytékající z našich septiků a domácností, co
tam všechno teče. Kam to pokračuje – do řeky Opavy a pak dál. Jaký život může v takovéto
vodě být.
Kam odtékají odpadní vody z Vašeho domu, z Vaší domácnosti. Odpověd´bývá dvojí.
Jsme napojeni na splaškovou kanalizaci, nebo do žumpy či do septiku propojeného
s kanalizací. Toto nám potvrdila i rentgenologická kontrola stavu kanalizace v naší městské

části, kterou jsme prováděli před čtyřmi léty, která nejen poukázala na stav kanalizace, ale i
kolik z Vás tímto způsobem vypouští odpady.
Existují dnes pouze dvě cesty jak likvidovat tyto odpady. První je připojit se na
vybudovanou splaškovou kanalizaci s odvodem přes přečerpávající stanici na čistírnu
odpadních vod. Druhá cesta je v případech, kde dosud není vybudována splašková kanalizace
je odvoz fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. Kolik z Vás takto činí. Jestliže všichni,
tak to je dobře. Nezapomeňte si schovávat doklady o vývozu a platnou smlouvu s čístírnou
odpadních vod o likvidaci těchto odpadů.
Aniž si uvědomujeme, denní spotřeba vody na 1 obyvatele se pohybuje kolem 80 litrů.
Čtyřčlenná rodina ročně vyprodukuje přibližně kolem 10 –12 m3 tekutých odpadů tj. více
jako jedna desetikubíková, nebo dvě menší cisterny, které je třeba ročně vyvézt. Nikoliv však
na pole, za to hrozí pokuta, tak jedině na čistírnu.
V loňském roce jsme v naší městské části vybudovali splaškovou kanalizaci v jihozápadní
části obce v délce 2200m. Investiční náklady na tuto výstavbu činily 23 milionů korun.
Dodržením technologického postupu a termínu splnění město Opava jako investor získalo
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 8,048milionů korun a z kraje pak 1,609 milionů. Celkem
tedy 9,657 milionů korun.
Píšu o tom proto, kolik připomínek a „ knížecích rad“ z řad některých občanů při výstavbě
padlo. „Čemu se to robí tak a ni jinak, čemu se hned něrobí nové chodníky a cesty“.
Dotace, jak jsme Vás již několikráte informovali byla přísně účelová. Mohla se použít pouze
na vybudování splaškové kanalizace a na opravy cest a chodníků narušené výstavbou . I tak
se z úspor podařilo vybudovat a opravit něco navíc.
Řada z Vás jste se stihla napojit na nově vybudovanou kanalizaci ještě na podzim, ostatní,
kteří to nestihli je připojení čeká na jaře. Připomínáme vám tuto povinnost vyplývající rovněž
ze zákona č. 274/2001 Sb. novelizovaného v roce 2006 „Zákon o vodovodech a
kanalizacích“, kdy v § 18 hovořícím o odvádění odpadních vod v odstavci 4 se hovoří,cituji
že „v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do
kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy“ Tento zákon má rovněž i sankční
paragrafy týkající se přestupků a částky za porušení jsou nemalé. Termín pro dokončení
přípojek se nám podařilo po jednání prodloužit do 30.června tohoto roku. Do té doby je
potřeba mít hotovou přípojku a podanou žádost o kolaudaci.

Pár drobností…..
Připomínáme chovatelům psů povinnost zaplatit poplatek za svého pejska. Cena zůstává
stejná jako v minulém roce - 200 Kč. Zaplatit je možno každé úterý v době od 18. do 19. hod.
na Obecním úřadě. K dobru Vás vybavíme sáčky pro sběr psích hromádek, které zanechávají
při venčení a při procházkách, aby jste až ráno budete spěchat do práce po nich neklouzali.
Kontejnery na parkovišti u Hasičské zbrojnice slouží ke sběru tříděného odpadu, ale
nikoliv k odkládání vyřazených koberců a všelikerého harampádí, které se doma již nehodí.
K tomu slouží sběrný dvůr na Hálkové ulici, který je od jarních měsíců otevřen denně a
převezme tyto vyřazené věci zdarma. V měsíci dubnu budou přistaveny kontejnery k odvozu
organického odpadu. Termín přistavení bude oznámen místním rozhlasem.
V uplynulých dnech nám byla podána stížnost ze strany vodáren zajištujících provoz
přečerpávací stanice odpadních vod, že došlo k jejímu ucpání a zastavení provozu nahnilými
jablky a starými hadry, které do kanalizace naházel někdo z našich občanů. Ojedinělý případ
se kterým se ještě nesetkali. Pěkná nálepka pro naši městskou část o kterou se některý
z našich „dobrodějů“ přičinil.

Opět se začaly množit případy parkování vozidel na chodnících. Ještě zdaleka jsme
nestačili dát všechny chodníky do pořádku a opravit je a už ty nové a opravené se ničí a
devastují se. Chodníky slouží především chodcům, nikoliv k účelům parkování. Bud´me
k sobě vzájemně ohleduplní a disciplinovaní a je potřeba si uvědomit, že naše práva a
povinnosti s parkováním vozidel začínají a také končí za Vašimi vrátky. Na tuto skutečnost
byli již upozorněni místní strážnici, kteří mají za úkol toto sledovat a v opakovaných
případech i provést opatření.
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice

Kolik nás bylo a je…..
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Malé Hoštice
Pusté Jakartice
CELKEM:

Prameny k historii naší obce
Od počátku 90. let 20. století můžeme pozorovat jako jeden s důsledků změny politického
systému také zvýšený zájem obyvatel o historii své vesnice, svého města i regionu. Výrazem
tohoto zájmu je také celá řada publikací, které vznikly a vznikají o historii a současnosti obcí
na Hlučínsku. Počátek každé takové práce je třeba hledat v archivech, kde jsou - nebo by
měly být – uloženy všechny písemné prameny, které se k historii místa uchovaly. Ne vždy je
situace ideální, proto pohled do dějin obce závisí na množství a stavu písemností, ze kterých
je při práci možné čerpat. Jaké máme k dispozici prameny k historii Malých Hoštic?
Tak jako u všech obcí v České republice, jsou i veškeré archivní fondy, jež vznikly z činností
institucí a úřadů v Malých Hošticích (s místem vzniku v Pustých Jakarticích žádný fond
dochován není), uloženy v příslušném okresním archivu. Zde jsou archiválie volně a
bezplatně přístupné studiu. Opavský okresní archiv sídlí na Lidické ulici (bývalý evangelický
kostel) a je otevřený pro veřejnost v pondělí a ve středu. Nachází se zde šest archivních fondů
z naší obce, které mají následující časový rozsah:
1. Archiv obce Malé Hoštice, 1885 – 1946
2. Místní národní výbor Malé Hoštice, 1945 – 1970
3. Základní škola Malé Hoštice, 1884 – 1992
4. Místní školní rada Malé Hoštice, 1946 – 1949
5. Spořitelní a záloženský spolek Malé Hoštice, 1947
6. Mateřská škola Malé Hoštice, 1975 – 1988
Mezi oblíbené prameny, které vypovídají o historii, patří bezpochyby kroniky. Úředně bylo
nařízeno vedení obecních kronik až po první světové válce, ale z iniciativy jednotlivců byly
kroniky samozřejmě vedeny již v daleko starší době. Nejběžnější dnes dochované kroniky
jsou kroniky farní, které bývají také nejstarší. V opavském archivu se bohužel žádná farní

kronika velkohoštické fary nenachází. Od 19. století bývaly stále častěji vedeny školní
kroniky. Pro naši obec máme k dispozici dvě školní kroniky. Starší zahrnuje roky 1858 –
1917, mladší je až z poválečné doby (1945 – 1976). Po druhé světové válce byla dlouhá léta
vedena řídícím učitelem Viktorem Haasem obecní kronika, která byla dotažena do roku 1970.
Dnes jsou k dispozici dva ze tří svazků, a to pro léta 1959 – 1967 a 1967 – 1970. Všechny
zmíněné kroniky jsou k dispozici v opavském okresním archivu.
I ve druhém archivu v Opavě – v zemském na Dolním náměstí – se nachází množství
materiálů, ze kterých lze čerpat informace k historii Malých Hoštic a Pustých Jakartic. Archiv
je zaměřen na dějiny českého Slezska a severní Moravy, tedy také na oblast Hlučínska.
Kromě fondů úřadů, a to již od období středověku, patří mezi nejvyužívanější archiválie
matriky. V zdejší sbírce matrik jsou matriky římskokatolické fary ve Velkých Hošticích
(dochovány od roku 1766), kam byli zapisováni i obyvatelé Malých Hoštic, Pustých Jakartic a
Chlebičova. Archiv disponuje kromě badatelny velmi kvalitní knihovnou, kde se nachází
prakticky veškerá dostupná literatura historické povahy k dějinám naší země. Badatelna i
knihovna Zemského archivu v Opavě slouží zájemcům o historii bezplatně každý pracovní
den kromě pátku.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám prosím, abychom jménem všech rodičů jejichž děti navštěvovali nebo navštěvují
Mateřskou školu v naší obci poděkovali paní učitelce Dáše Štěpánkové a paní učitelce Věře
Volné za celoživotní práci v MŠ.Svou práci vykonávaly svědomitě a děti byli vždy spokojené.
Ochotně vycházely vstříc žádostem rodičů a velkou měrou se podílely i na mimoškolních
akcích. Přejeme jim proto mnoho šťastných chvil na zaslouženém odpočinku a věříme, že si
na "své" děti v dobrém vždy vzpomenou.
Děkujeme. KLUB RODIČŮ při MŠ
Rodiče dětem
Dne 4.12.2006 navštívil děti z MŠ mikuláš s dvěma anděli a dvěma čerty. U rozsvíceného
vánočního stromečku v parku zaspívali děti koledy a za odměnu obdrželi mikulášskou
nadílku. Počasí nám přálo a atmosféra byla nádherná to vše se podařilo díky vstřícnému
přístupu zastupitelů Obecního úřadu Malých Hoštic, díky paním učitelkám, které s dětmi
nacvičily doprovodný program a díky ochotě strážníka Městské policie Tomáše Adamczyka,
který dohlížel na bezpečnost dětí a rodičů.Poděkovat bychom chtěli všem rodičům, kteří se na
akci podíleli (Adamcovi, Jordovi, R.Kotík, Kravarovi, L.Matyášová, Mečiarovi, Opuszynští,
Stiborští a Svrčkovi) a také hercům mikuláši-Jiřímu Vaškovi, čertům-Lubošovi Fialovi,
Zbyňku Přikrylovi, andělům-Olze a Kačence Šumníkovým a maskérce Veronice Ribkové.
V sobotu 10.2.2007 pořádal Klub rodičů MŠ další akci. Maškarní ples v tělocvičně Základní
školy. Pořadatelé by tímto chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na
přípravě plesu a také všem sponzorům z řad rodičů i podnikatelských subjektů. Poděkování
patří také paním učitelkám, které nám s dětmi pomáhaly a našim klaunům Olze Šumníkové a
Lubošovi Fialovi, kteří se zodpovědně a s vtipem ujali svých rolí. Zároveň chceme poděkovat
dobrovolným hasičům panu Pavlovi Věnckovi a panu Břetislavovi Schaffarczykovi za jejich
ochotu při dozoru na našich akcích.Musíme uznat, že rodičů kteří chtějí pomáhat je mnoho.
Kdybychom měli všechny občany vyjmenovat nestačila by nám tato stránka. Naše obec má
skutečně vzorné občany, kterým záleží na dětech. A proto děkujeme i Vám spoluobčanům,
rodičům i prarodičům, tetám a strýčkům, že tyto akce hojně navštěvujete a podporujete.

Vždyť vše je pro Vaše děti a účastí na těchto akcích činíte své děti šťastné. A to je náš cíl.
Děkujeme. KLUB RODIČŮ při MŠ

TJ Slávie Malé Hoštice,lední hokej
V sezóně 2005-2006 skončila mužstva Malé Hoštice A v soutěži Okresní přebor mužů v
ledním hokeji na druhém místě a v Okresní soutěži mužů skončilo mužstvo Malé Hoštice B
na čtvrtém místě. V uplynulém roce se nám podařilo ve spolupráci s Obecním úřadem Malé
Hoštice zajistit ledovou plochu na ZS Opava,kde proběhlo bruslení pro děti a rodiče a také
jeden pronájem ledové plochy na ZS Kravaře pro starší a pokročilé věkem, kteří si chtěli
zahrát hokej. V minulém roce proběhl také Obecní turnaj složek na místním kamplu. Myslím,
že se turnaj vydařil, vyhrálo mužstvo Starých pánů a ukončení v prostorách Obecního úřadu
bylo krásnou tečkou dne. Dále se nám podařilo uskutečnit to, o co jsme usilovali již dva roky,
navrhnout, nechat vyrobit a hlavně sehnat finance na nové dresy. Příprava návrhu dresu trvala
spolu se zháněním sponzorů a dodáním jejich log pro umístění na dres měsíc a půl, samotná
výroba dresů trvala měsíc. První zápas v těchto dresech byl odehrán 23.12.2006. Chtěl bych
tímto ,poděkovat Obecnímu úřadu, v zastoupení p. Kubesy a p. Hollesche, které dresy pro
mužstvo Malé Hoštice B zaplatil a nám jako mužstvu ušetřil peníze. Informujeme občany o
ukončení činnosti mužstva Malé Hoštice A, pod vedením p.Marka Mlýnka, které v prosinci
roku 2006 odstoupilo ze soutěže, a již dále nebude pokračovat v žádných soutěžích, čímž
název mužstva Malé Hoštice A zaniká. Po ukončení sezóny 2006-2007 zanikne také název
mužstva Malé Hoštice B a do následující sezóny bude přihlášeno pod názvem již jen HC Malé
Hoštice.
V letošní sezóně 2006-2007, která začala v září 2006, bylo mužstvo posíleno mladým hráčem,
který je velkým přínosem pro mužstvo a je jím teprve patnáctiletý Jakub Chřibek. V tomto
roce chceme i nadále pokračovat v činnosti let uplynulých, především reprezentovat obec
Malé Hoštice v mistrovských utkáních, zorganizovat, jestli nám počasí dovolí, Obecní turnaj
složek a ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádat na zimním stadiónu v Opavě bruslení pro
děti a rodiče a taktéž bruslení pro starší a pokročilé věkem. Chceme také informovat občany o
výsledcích hokejových zápasů, jsou vyvěšeny ve vytríně TJ Slávie u autobusové točny. S
počtem patnácti odehraných zápasů mužstvo TJ Slávie Malé Hoštice B má třináct výher,
jednu remízu a jednu prohru a vede tabulku. Dokládáme soupisku hráčů TJ Slávie Malé
Hoštice B reprezentující naší obec Vedení mužstva : Věncek Pavel, Sněhota Pavel, Kopťák
Roman. Hráči z Malých Hoštic: Altman Radim, Binar Tomáš, Boháč Jan, Gaura Lubomír,
Naminář Denis, Neminář Marcel, Sněhota Pavel, Škrobánek Roman, Teichman David,Trulej
Zbyněk, Unruh Vladimír, Unruh Miroslav, Chřibek Jakub. Jelikož mužstvo nemá místního
brankáře, je jím opavský Pelc Petr. Dále máme v našich řadách dva přespolní hráče, kteří jsou
s námi dlouhá léta, ještě před vznikem TJ Slávie Malé Hoštice B a to Exner Vladimír a Straka
Karel.
Za TJ Slávie Malé Hoštice B napsal Sněhota Pavel

