Vážení spoluobčané,

Již jen pár dnů nás dělí od poloviny letošního roku. Od chvíle, kdy dětem
začnou tolik očekávané prázdniny na které se již nedočkavě těší. I pro řadu z Vás je
to příjemný pocit z blížící se dovolené, kdy si budete moci vydechnout, odpočinout
si, užít si koupání, teplého počasí a vychutnat každé chvilky volna a načerpat
nových sil, než nastane znovu ten každodenní kolotoč, v němž utíká život doslova
pod rukama.
V uplynulém čtvrtletí tohoto roku byla dokončena rekonstrukce hasičské
zbrojnice, která byla největší investiční akci tohoto roku. Počátkem června byla
provedena kolaudace budovy a při příležitosti žehnání hasičského praporu a
slavnostního otevření hasičské zbrojnice jste mohli navštívit a prohlédnout si nově
zrekonstruovanou budovu. Bylo zde vynaloženo nemálo lidského úsilí a umu všech
řemesel, bylo zde vynaloženo i nemálo finančních prostředků, aby se podařilo dát
budovu zbrojnice po pořádku. Poděkování patří všem pracovníkům firmy Winro a
dalších firem, které se na rekonstrukci podílely. Děkujeme rovněž členům
dobrovolných hasičů, jejich rodinným příslušníkům, členům zastupitelstva i všem
těm ostatním, kteří se podíleli na přípravách i samotném průběhu celé této akce.
Bylo s tím nemálo starostí, ale díky obětavosti celé řady občanů se vše zdařilo.
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle Malohoštického zpravodaje, letošní rok
je pro město Opavu a její městské části rokem příprav projektových dokumentací
pro další období. Radou města Opavy bylo pro naši městskou část schváleno
vypracování projektu víceúčelového domu, projektové dokumentace na splaškovou
kanalizaci a na opravy ulic, na kterých se v loňském roce splašková kanalizace
pokládala. Tyto projekty budou financovány z rozpočtu města. Z našeho rozpočtu
jsme nechali zpracovat a připravit projektovou dokumentaci na úpravu ulice
Cihelní směrem ke Chlebičovu. Tento projekt je již z části realizován. Bylo
provedeno vykácení starých stromů a náletové zeleně, proveden návoz, urovnání a
zhutnění terénu a zhotovení 2,5 m široké stezky z recyklátu. V dalším období se
bude pokračovat s postupným ozeleňováním stezky směrem ke Chlebičovu. Bude
to proces trvající více let a požádali jsme jeden z nabídky fondů přispívajících na
budování stezek a ozelenění krajiny o dotaci. Zda se to povede, uvidíme.
Zpracována byla rovněž projektová dokumentace, vytýčení pozemku a navážka
zeminy na obecním pozemku v dobývacím prostoru bývalé cihelny. Připraven je

rovněž návrh ukončení ulice Horní, včetně odvodu dešťové vody. Započalo se
s přípravou projektové dokumentace k vyčistění vodního příkopu a vybudování
chodníku pro chodce vedoucí od hasičské zbrojnice na ulici Luční. V jarních
měsících zde byla provedena prořezávka starých, proschlých stromů a v přípravě
je i úprava břehu. Zpracován byl projekt dopravního hřiště a pokud se povede tento
projekt prosadit v radě a zastupitelstvu města, pak by mohl sportovní areál rozšířit
o další část. Je zpracován projekt a v plánu je vybudování pergoly a po odplevelení
valu bude provedeno jeho ozelenění. Připravuje se rovněž návrh k vyčistění a
využití studny v parku na návsi, která by měla sloužit k zavlažování zelených ploch
parku v době sucha. V přípravě jsou rovněž návrhy, jak vhodně využít obecní
pozemek u přečerpávací stanice. Dokončeny byly úpravy na ulici Sportovní u trati
včetně srovnání zelené plochy. Opravovaly se asfaltové povrchy ulic, provádí se
obnovy nátěrů laviček v obci. Provedena byla prořezávka stromů a keřů u mostu
přes řeku tak, aby nestínily ve večerních hodinách osvětlenému chodníku ke
Globusu. Podle finančních možností čekají na dokončení úpravy ulice Školní pod
fotbalovým hřištěm.
Pro osadu Pusté Jakartice byl zpracován projekt zatrubnění příkopu a
zhotovení chodníku pro občany bydlící u silnice vedoucí směrem na Služovice.
V přípravě je i projekt generální opravy kapličky a kulturní místnosti, který
bychom chtěli realizovat v příštím roce.
MVDr. Stanislav Kubesa
starosta městské části Malé Hoštice

Den matek v Pustých Jakarticích

Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek. V něm se
zrcadlí jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti. Tento svátek je
svátkem převzatým, ale jistě mi dáte za pravdu, když prohlásím, že ho máme rádi,
jako by byl náš odjakživa.
Všechny maminky, a to myslím nejen ty současné, ale i dříve narozené, si
zaslouží ke dni matek nějakou menší pozornost, kterou může být hezká kytička a
bonboniéra, ale i maličkost darovaná od srdce potěší.
Jako každý rok, tak i letos připravilo zastupitelstvo obce přátelské posezení pro
matky z Pustých Jakartic, kdy se dne 12. května 2007 v odpoledních hodinách
sešly v Hostinci u Agáty. Přátelské posezení spojené s videoprojekcí dnes už
historických filmových materiálů zabývajících se problematikou naší obce a
maličkost věnovaná našim obecním zastupitelstvem zanechaly na tvářích všech
přítomných dam spokojený úsměv. Čtvrt století staré záběry z brigád, různých
společných pracovních i společenských akcí musely všechny udivit. Vždyť kdo by

nechtěl vidět své příbuzné popřípadě i sám sebe v době, kdy hýbající se obrázky
byly ještě raritou. Zvláštní poděkování za přípravu tohoto pracného projektu patří
panu Karlu Kopperbergovi. Dále byly použity záběry ze soukromé filmotéky pana
Helmuta Pitrasche. Jak se přítomným dámám akce líbila a v kolik ji zakončily?
Však se jich zeptejte …

Mezinárodní den dětí
Nejprve něco z historie tohoto svátku. Mezinárodní den dětí se slaví každoročně
1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní
akce. Tento svátek upozorňuje světovou veřejnost na práva a potřeby dětí a slaví
se v mnoha zemích světa. Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní
demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová
federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června
1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo
stanovena až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.
Ani děti z Pustých Jakartic nezůstaly ochuzeny o oslavu tohoto svátku a i přes
nepřízeň počasí, která dne 3. června 2007 v naší obci panovala, všechny děti
nakonec odcházely se spoustou upomínkových předmětů po vyhraných soutěžích,
ale hlavně s plnou hlavou vzpomínek na krásné „ deštivé “ odpoledne prožité
hraním všemožných sportovních a společenských her, z nichž některé hráli
společně s rodiči. Odpoledne zakončila dětská diskotéka plná písní, tance a zpěvu.
Jen tak dále!
Poděkování patří OÚ městské části Malé Hoštice, TEMPO obchodnímu
družstvu, MŠ Chlebičov a všem, kteří se na přípravě tohoto dne podíleli.

Za občany Pustých Jakartic Jiří Chmelař ml.

Děti budou ještě dlouho vzpomínat

Je to k nevíře. Paní učitelka Dáša Štěpánková se po 20 letech loučí s Malými
Hošticemi. Mateřskou školu řídila od roku 1992, tedy celých 15 let. Současně
odchází do důchodu další skvělá kolegyně , paní Věra Volná, která zde působila 8
let. Jak jsme se u žáků 2. a 4. třídy přesvědčili, zapsaly se hodně hluboko do mnoha
dětských srdíček .
Ptali jsme se :
Máš nějakou hezkou vzpomínku na školku, když tě učila p. učitelka Věra
Volná?
- Nosila do školy pořád červené triko a já jí říkal paní učitelka „červená“.
- Pořád se smála a dělala s námi blbosti.Jednou Niki řekla, že má volnou sukni a
p.u. Věra řekla : „ Já jsem volná “.
- Vždycky se na mě usmívala. Hráli jsme spolu různé hry a hráli jsme si na to , že
ji pozýváme na hostinu do našeho domečku.
Máš nějakou hezkou vzpomínku na školku, když tě učila p. učitelka Dáša
Štěpánková ?
- Pěkně hrála na klavír. Byla hodná. Ale když se naštvala, tak to byl rachot.
- Když mi tekla krev z nosa , tak mi pomohla.
- Nenutila mě jíst jídlo, které mi třeba nechutnalo.
- Pořád dělala legraci a četla nám pohádky. Učila nás různé písničky a tanečky.

Co bys jim popřál – popřála do dalších let ?
Hlavně hodně štěstí , zdraví a ještě pohodlí. A aby si užívaly svých vnoučat a
naučily je všechno to , co naučily nás všechny. Taky chci , aby si užívaly života.
A smějou se od ucha k uchu, jako vždycky.
Za všechny děti , rodiče a kolegyně jim moc a moc děkuji.
Dagmar Mlčochová

Děti sbírají víčka - sbírejte s námi
Žáci ZŠ Malé Hoštice se zapojili do sběru víček od PET lahví a nevedou si vůbec
špatně.
V letošním roce nasbírali 3 sudy ( celkem 600 l ) víček a skončili v kraji na 33
místě.
V příštím roce chceme být ještě lepší – pomozte nám !
PROČ SBÍRAT VÍČKA ?
- z vašeho odpadu se stane využitelná surovina
- učíme děti recyklovat suroviny
- nic nás to nestojí a děláme dobrou věc
Veškerá plastová víčka od PET lahví můžete předat žákovi naší školy nebo
odevzdat přímo ve škole po celý rok.
Děkujeme

Zlatý putovní pohár je opět v Malých Hošticích
Čtvrtý ročník „ Bezpečné cesty “ proběhl 29.května ve Vávrovicích. Že jste o této
soutěži ještě neslyšeli? Je to dopravní soutěž žáků 5. tříd příměstských škol : ZŠ
Vávrovice, ZŠ Suché Lazce, ZŠ Komárov, ZŠ Malé Hoštice.
Soutěžící rozdělení do tříčlenných družstev musí prokázat znalosti z pravidel
silničního provozu, první pomoci, z údržby a vybavení kola a praktickou dovednost
ovládat kolo v jízdě zručnosti.
Ráno, cestou do Vávrovic, nás provázely černé mraky, které nevěstily nic dobrého.
Zlá předtucha se vyplnila. Cestou jsme zmokli a ještě k tomu Danek upadl a
bolestivě si zranil ruku. Náš strážník, pan Adamczyk, jej raději zavezl na ošetření.
Brzy bylo po dešti a děti se s velkou vervou pustily do soutěžení. Do poslední
chvíle nebylo jasné, kdo uspěl nejlépe, výkony byly velmi vyrovnané. Strážník,
pan Ivo Špičák, pochválil všechny děti a uvedl: „ Předpisy znáte lépe , než mnozí
dospělí, jen je dodržovat“.
Do Malých Hoštic jsme se vraceli se sluníčkem , skvělou náladou a poháry za třetí
místo( Michaela Biová, Barbora Englišová, Petra Lampová) a první místo ( Ondřej
Pavelka, Filip Ribka, Dominik Klinger). Dobrá zpráva nakonec – Dankova ruka je
sice v sádře , ale není zlomená. V roce 2008 přivede Bezpečná cesta děti do
Malých Hoštic. Moc se těšíme.
Dagmar Mlčochová
Běh Terryho Foxe 2007 – ZŠ Opava, Kylešovice
Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana,
kterému byla v 18. letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech
a utrpení , které Terry prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha
překonat bezmocnost a podniknout něco , co by napomohlo boji proti této zákeřné
nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních
prostředků na výzkum rakoviny.
Běh Terryho Foxe má dvojí účel – získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň
předat Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem.
Popularita Běhu Terryho Foxe neustále roste a žáci naší školy jsou již po několik
let pravidelnými účastníky. Částka 2480 Kč, kterou jsme letos přispěli, svědčí o
zájmu a podpoře dětí i rodičů.
Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění.
Zdraví každého z nás je z velké části v našich rukou.

Hoštické čarodějnice
Jistě všichni víte, kde hledat Petrovy kameny. Mnozí z vás si je už stačili při
pobytu v Jeseníkách prohlédnout i zblízka. Tam se vám dějí věci! O tom by vám
mohla vyprávět každá správná čarodějnice. Ale kde ji hledat? Snadná rada!
30. duben je jako stvořený k tomu, abyste s nějakou navázali kontakt. A ani
letos tomu nebylo jinak. Nebe bylo jako vymalované, počasí přálo. Kolem 17.
hodiny se pomalu slétávaly čarodějnice všech věkových kategorií k areálu
zahrádkářů na Družstevní ulici. Ty starší se trošku posilnily ohnivou vodou, ty
malé sladkou cukrovinkou, kterou jim zahrádkáři nabídli. Všichni zúčastněni si
vyslechli uvítací projev a pravidla pro bezpečné létání v podání místních Kelišek
a pak se vydali klikatou trasou po ulicích Malých Hoštic.
Průvodu, ve kterém kráčelo asi 60 čarodějnic, vévodil vyzdobený koňský
povoz pod velením Aloise Švána, k veselé náladě přispíval i hudební doprovod
harmonikáře Františka Stoklase. Na Luční ulici už všechny účastníky z dálky vítaly
hořící louče po obou stranách cesty. Ohně označovaly i cíl putování - restauraci U
Unruhů. Na vatře, která byla přichystaná před ní, byla po slavnostním projevu
upálena ta, co po celý rok jen zlo působila – slaměná čarodějnice. Na její výrobě se
podílely dovedné ruce Marie Fialové a její dcery Marie Hirešové.
Následovala volná zábava. Všichni, kdo měli chuť se trošku odvázat, si mohli
zatančit, zazpívat v lidovém tónu za doprovodu harmoniky, ochutnat domácí
buchty, které napekly členky Svazu žen, využít baru U Unruhů k občerstvení i
posilnění těla i duše. A ten, kdo tady vydržel, mohl být svědkem stavění májky.
Mladí hoštičtí muži to zvládli zcela bravurně. Pestrý ohňostroj pak slavnostně
korunoval magický večer.
A protože takové akce většinou přispívají k dobré náladě všech zúčastněných,
jsou vždy patřičně zdokumentovány, aby bylo i za několik let na co vzpomínat. Dík
patří vám všem, kteří nelitovali svého volného času a připojili ruku k dílu !!
A JEŠTĚ POZNÁMKA:
pro tuto akci byl zakoupen a poprvé i vyzkoušen megafon, který je nyní
majetkem našeho obecního úřadu. Věříme, že bude i nadále sloužit všem složkám
při jejich neméně zdařilých akcích.
J. Paverová

Zpráva ČČK
Chtěla bych Vás seznámit s práci v ČČK za období několika uplynulých
měsíců.Dne 11. dubna 2007 jsme měli valnou hromadu s přednáškou, kterou vedla
paní ředitelka Peterková z ČČK Opava na téma civilizační choroby. V květnu jsme
vypleli a vyčistili záhony na ulici Smetanova, o které se máme celoročně starat.
Dne 7. května 2007 jsme zorganizovali zájezd do Věžek na tradiční výstavu květin.
Počasí se nám vskutku vydařilo, bylo slunečno, nezapršelo. Všichni byli spokojeni
s nákupem různých sazenic, keřů a květin. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
v Luhačovicích, prošli se po krásné kolonádě, vyzkoušeli jsme léčivou vodu, která
nás všechny osvěžila, nakoupili jsme lázeňské oplatky a pomalu se vraceli domů.

Zájezd byl financován z příspěvku obecního zastupitelstva městské části Malých
Hoštic, čímž bychom chtěli zároveň touto cestou i poděkovat za vstřícnost
zastupitelstva a za plnou podporu při organizování i dalších různých akcí.
Ve spolupráci s místním zastupitelstvem připravujeme rovněž zdravotnické
školení, kterého se mají zúčastnit alespoň 2 – 3 členové z každého spolku Malých
Hoštic. O bližších informacích se dozvíte včas v některém z dalších zpravodajů
Malých Hoštic. Přeji všem krásné jaro, blížící se slunečné léto a příjemné prožití
prázdnin a dovolené.
Všechny srdečně zdraví za ČČK Alžběta Wehowská.

Kdy skončila válka v Malých Hošticích a Pustých Jakarticích
Během závěrečných dubnových dnů jsme si připomněli ukončení druhé světové
války také v obcích našeho kraje. Vyvrcholením zdejších válečných událostí
v rámci Ostravská operace bylo osvobození Ostravy 30. dubna 1945. Během dubna
postupovaly jednotky Rudé armády přes Hlučínsko západním směrem na Opavu,
tehdy významné správní centrum Sudetské župy. Klíčovým místem k osvobození
Opavy byly německé pozice u Pustých Jakartic a Chlebičova, kam sovětská vojska
pronikla 16. dubna 1945. Boje zde probíhaly několik dní, k nejsilnějšímu střetu
došlo v noci ze 17. na 18. duben. V následujícím týdnu byli Němci z této oblasti
vytlačeni za Opavu západním směrem.
V roce 1962 vyšla kniha Osvobození Severomoravského kraje ve světle kronik,
kde jsou v chronologickém řazení uvedeny zápisy z obecních kronik vztahující se
ke konci války. Práce vznikla za spolupráce s tehdejšími národními výbory a cituje
také z kroniky Malých Hoštic, která je dnes nezvěstná. V knize se můžeme dočíst:
Přešla zima 1944/1945 a z východu k nám mílovými kroky postupovala Rudá
armáda. Čím více se blížilo jaro, tím více jsme slyšeli dunění dělostřeleckých salv,
štěkot kulometů. Letecké útoky byly stále častější. V továrnách, v úřadech a ve
školách byla práce často přerušována, ve školách se mnohdy nevyučovalo na delší
dobu.
Přišel duben a fronta vnikla do našeho kraje; bylo to severovýchodním směrem od
Chlebičova. Mnoho rodin bylo evakuováno za řeku Opavici. Někteří občané se
dostali ke známým až daleko na Moravu nebo do Čech. Přesto nezůstala obec bez
obyvatelstva, neboť mnoho rodin neuposlechlo výzvy Němců k evakuaci a zůstalo
doma. Během dubna prožili tito lidé mnoho krušných chvil, neboť boje vstoupily
do rozhodujících fází. Často bylo nutné celé dlouhé hodiny i dny vysedávat o hladu
v podzemních protileteckých krytech, ve sklepích, odkud bylo slyšet jen dunění a

cítit, jak se celá země chvěje pod zásahy pum a granátů. Mnohdy lidé uslyšeli
přímo nad hlavou praskot přerážených trámů nebo rachot padající střechy. Byly to
strašné chvíle, neboť životy všech visely doslova na nitce.
Konečně po velkých bojích byla naše obec definitivně osvobozena. Stalo se to 22.
dubna o půl sedmnácté hodině. Rudoarmejci vnikli do obce takřka ze všech
světových stran. Již předtím nebyli vzdáleni, ale museli několikrát ustoupit. Je
třeba poznamenat, že osada Pusté Jakartice vyměnila třikrát svého Pána, neboť
teprve po třetí zůstala naše malá osada natrvalo v rukou Sovětské armády.
Malé Hoštice i Pusté Jakartice skýtaly smutný pohled. Škody byly strašlivé,
nevídané. Ze 203 popisných čísel zůstalo jen 55 nepoškozených. Všechny ostatní
domy i s přilehlými hospodářskými objekty byly buď poškozeny, nebo úplně
smeteny. O prudkosti bojů svědčí i to, že v okolí vesnice zůstalo 13 odstřelených
tanků. Vraky ležely zejména v údolí mezi Chlebičovem a Kateřinkami. Na bojišti
zůstalo 114 rudoarmejců a 223 německých vojáků. Zbylí občané, kteří neutekli
před frontou, se radovali z osvobození a ihned se zapojili do budovatelské práce.
Přestože v nejstarší publikaci na toto téma je jako den osvobození naší obce uveden
22. duben 1945, v pozdějších pracích se objevuje jiné datum. Místopis odboje a
osvobození Severomoravského kraje z roku 1975 uvádí u M. Hoštic a P. Jakartic
shodně datum osvobození 21. dubna. Stejné datum obsahuje i publikace Památníky
osvobození na Opavsku z roku 1985, kde je vyobrazen ve své původní podobě
pomník v Pustých Jakarticích, jenž byl roce 2005 kompletně zrekonstruován a
odhalen u příležitosti 60. letého výročí ukončení války.
Podobná situace je také u některých dalších obcí našeho regionu, například u
Štítiny se objevují data 18. a 19. duben, u Hrabyně 27. a 28. duben 1945. Také
osvobození Opavy nemá v historických pracích jednoznačné datum.
V poválečných letech byl příchod Rusů do města datován 22. dubnem, ale v 70. a
80. letech se jako definitivní den osvobození města stanovil teprve 24. duben 1945.
Jak vyplývá z předchozích řádků, přesné určení konce druhé světové války v té či
oné obci komplikuje složitý průběh osvobozovacích bojů v našem kraji. Frontová
linie se často posouvala oběma směry, a tak nemusel příchod Rudé armády do obce
či města znamenat nutně konec bojů. Tak tomu bylo zřejmě i v případě naší obce,
která byla osvobozena v sobotu 21. a v neděli 22. dubna 1945. Možná by se k tomu
mohli vyjádřit pamětníci, jejichž cenné vzpomínky jsou vítány.
Mgr. Zdeněk Kravar

Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás krátce seznámil s činností sboru za první
pololetí roku 2007. V měsíci únoru jsme pořádali tradiční ples hasičů v restauraci
U Lípy, který se těší velké přízni mezi veřejností. Pro velký zájem spoluobčanů

jsme si pronajali celou restauraci. Na sále hrála k tanci i poslechu živá hudba, dole
byla diskotéka. Součásti plesu byla i bohatá tombola, ve které bylo asi 150 cen.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich hodnotné ceny, které
věnovali do tomboly. Doufám, že nám zachovají přízeň i v dalších letech. Květen
již tradičně patří soutěžím v požárním sportu. Po dlouhých letech jsme se zhostili
role pořadatele a uskutečnili první postupové kolo okrsku číslo jedna. Konalo se na
tréninkovém hřišti v areálu TJ. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 družstev ve třech
kategoriích: muži do 35 let, muži nad 35 let a ženy. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách: běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Celá soutěž proběhla
za krásného slunečného počasí, tratě pro obě disciplíny byly perfektně připraveny a
vedení okrsku se pochvalně vyjádřilo o organizaci soutěže.Naše družstvo startovalo
v kategorii nad 35 let a zde obsadilo páté místo. Týden poté byla na programu v
Suchých Lazcích soutěž o pohár primátora města Opavy. Naše družstvo se umístilo
na sedmém místě z dvanácti startujících týmů. V měsíci červnu náš sbor ve
spolupráci s obecním úřadem čeká velká akce. Po roční generální opravě bude za
účasti představitelů města a městských částí města Opavy znovu otevřena
zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. Při této příležitosti bude posvěcen v místní
kapli nový hasičský prapor, který jsme si po mnoha letech nechali zhotovit. Tato
akce proběhne v sobotu 16. června. každá domácnost dostane oficiální pozvání.
Touto cestou bych Vás chtěl pozvat a doufám, že ve společnosti hasičů prožijete
příjemné odpoledne.
Starosta SDH Jan Fiala

TJ Slávie Malé Hoštice, lední hokej
Sezóna v ledním hokeji skončila pro mužstvo Malé Hoštice B v okresní soutěži
mužů posledním zápasem 31.3.2007 s mužstvem HC Kyjovice kladným výsledkem
12 : 1. Tímto utkáním završilo mužstvo zcela výjimečný rok, kdy z počtu 21
odehraných zápasů máme pouze jednu prohru s mužstvem HC Markvartovice,
jednu remízu s mužstvem HC Těškovice. S počtem 39 bodů a skóre 158 : 45 jsme
tuto soutěž jednoznačně vyhráli.
Nejlepší střelci mužstva:
Neminář Marcel
Teichman David
Chřibek Jakub

19 branek
16 branek
16 branek

Tabulka soutěže B) OS MUŽI
1. Slávie Malé Hoštice B
2. HC Kozel Těškovice

21
21

19
14

1
2

1 158 : 45
5 126 : 85

39
30

3.
4.
5.
6.

HC Lipina Markvartovice
HC Hať
HC Bijci Opava
SK HC Prajz Hlučín

21
21
21
21

13
12
9
6

3
3
2
0

7. HC Jelen Kyjovice

21

3

3

8. HC Tygři Opava

21

1

0

5
6
10
15

131 : 60
92 : 89
112 : 92
68
:
111
15 57
:
169
20 48
:
141

29
27
20
12
9
2

Děkujeme všem fanouškům za podporu a povzbuzování při utkáních, na která se
přišli podívat. Doufáme, že i v letošní sezóně tomu nebude jinak.
Za mužstvo Malé Hoštice B Pavel Sněhota

Malohoštický fotbal na internetu
Oddíl kopané TJ Slavia Malé Hoštice je momentálně plně soustředěn na konec
fotbalové sezóny 2006/2007. Již v tuto chvíli, kdy neznáme výsledky posledních
kol, je jisté, že právě končící sezóna je zatím historicky nejúspěšnější sezónou
malohoštického fotbalu! Družstvo starších žáků si po loňském postupu z okresní
soutěže do okresního přeboru připsalo další významný úspěch. Již dvě kola před
koncem soutěže si zajistilo celkové první místo i v okresním přeboru, kde pokud
nepřekonají, tak se těsně přiblíží ke 100 vstřeleným brankám ve 22 zápasech.
Družstvo dorostu po dlouhých letech bojuje o slušné třetí místo v okresní soutěži a
družstvo mužů se nevzdalo v boji o rovněž historické umístění - 2.místo v
okresním přeboru. Bohužel, všechny konečné výsledky budou známy až po
uzavírce tohoto čísla Zpravodaje. Důležité je se také zmínit o našich benjamíncích,
kterých běhá v mini a mladších žácích nemálo a s velkou vervou pracují na tom,
aby se také jednou zapojili do boje o okresní body!
Výbor oddílu kopané rovněž oznamuje, že již byly částečně zprovozněny
internetové stránky našeho fotbalového klubu (www.fotbalmh.cz), které budou
postupně doplněny o další informace a fotografie z historie, současnosti i
představách o budoucnosti klubu i areálu. Jistě celou hoštickou sportovní veřejnost
těší to, že se ve spolupráci s obecním úřadem, sponzory a osobním úsilím členů
oddílu kopané (výbor, trenéři, vedoucí i samotní hráči) daří fotbal v Malých
Hošticích nejen udržet, ale také rozvíjet, i když jsou cesty někdy trnité a poslední
dobou také lemovány vandaly a zloději.
Za Výbor oddílu kopané
Ing.arch. Petr Mlýnek

