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Vážení spoluobčané,
letošní dlouhotrvající zima nám všem dává co proto. Řada z nás věřila, že se to na sv. Josefa
nebo na tolik očekávaný první jarní den změní. A zase nic. Zamračená obloha střídavě s deštěm
nebo sněhovými přeháňkami připomíná starou lidovou pranostiku, ve které se říká že „březen
za kamna vlezem" a o té dubnové pranostice se nechci radši ani zmiňovat, abych to nepřivolal
a nebyla to pravda. Už tak jsme si té zimy užili a dost jsme protopili. Každý z nás je vděčen za každý
prosluněný den a těší se na hřejivé paprsky slunce.
Uplynulé tři měsíce se nesly v duchu příprav a zpracování podkladů k žádostem o dotační tituly,
přípravou, zpracováním a schválením rozpočtu pro tento rok. Připravovaly a konzultovaly se další
návrhy, studie a projekty pro další období. Proběhla řada jednání k víceúčelovému domu, probíhá
ukončení územního řízení ke splaškové kanalizaci a hotov je prováděcí projekt ke stavebnímu
povolení. Občané na ulicích, kde se výstavba splaškové kanalizace připravuje, byli nebo budou
navštíveni za účelem podepsání smlouvy o umístění kontrolní šachtice na pozemku majitele.
Začalo se s poslední etapou opravy kaple, ve které je potřeba provést svislou venkovní izolaci
základů kaple, její odvětrání, zateplení stropu, konzervaci starého krovu a vybavení kaple novými
lavicemi, které se již dělají a do nichž budete moci poprvé usednout 3. května tohoto roku
při slavnostní mši svaté u příležitosti výročí 85.let založení hasičského sboru v Malých Hostících.
Rovněž v Pustých Jakarticích se již pilně pracuje na dokončení interiéru kapličky, a to výměnou
oken, dveří a opravou fasády, tak abychom mohli 28.června tohoto roku nechat slavnostně vysvětit
zvon, který bude pořízen ze sbírky uskutečněné občany Pustých Jakartic. Proběhla několikerá
jednání s dobrým výhledem o možnosti odkupu pozemku stávajícího tréninkového hřiště
s dohodou, že již v průběhu letošního roku bude možno na pozemku provádět některé úpravy,
které by měly navazovat na celkovou úpravu tohoto sportovního areálu. Jakmile to počasí dovolí,
započneme s vybudováním odpočívadel s lavičkami, orientační tabulí a směrovkami u budoucích
cyklostezek včetně sadové úpravy u mostku přes Kateřinský potok a na pozemku u cihelny, který
byl loňského roku zavezen, upraven a zatravněn. Současně se v tomto roce počítá s vybudováním
záchytného sběrače vody na ulici Horní, který by zachytil a odvedl vodu při větších deštích
do kanalizace. Bude zahájena i výsadba lesoparku, při jehož výsadbě chtějí pomoci spolu
s ředitelkou a učitelkami jak žáci základní školy, tak i řada našich občanů. Lesopark bude součástí
další etapy budování cyklostezky z Malých Hostie do Chlebičova a v budoucnu i do Pustých
Jakartic. V průběhu roku počítáme s přemístěním části oplocení skladu TSMO včetně úpravy
chodníku a s dokončením navážky a konečné úpravy kopečku u přečerpávací stanice včetně
ozelenění. Počítáme rovněž i s průklestem dřevin, přihnojením a s dosadbou uhynulé zeleně,
s provzdušněním a přihnojením travnatých ploch, opravou a nátěry laviček a další. Dopracovává
se projekt dešťové kanalizace na ulici Sportovní a Školní tak, aby toto mohlo být souběžně
budováno se splaškovou kanalizací. Nové vpuste dešťové kanalizace budou provedeny na ulici
Slezské a Na Pastrníku. Tam se také po vyschnutí povrchu vozovky vyspraví i její povrch. Díky
pochopení vedení SMO a spolupráce oddělení havarijního a krizového řízení se podařilo zakoupit
výkonná čerpadla, která si v minulých dnech naši hasiči již vyzkoušeli a která budou k dispozici
v případě povodní. Takže můžeme s uspokojením sdělit našim občanům, že se z naší strany podá-

řilo dodržet slovo, kdy po vybudovaných ochranných hrázích a šachticích, do kterých je sváděná
voda z dešťové kanalizace z obce, kterou je třeba v době povodní přečerpávat přes hráze, jsou
plně k dispozici i funkční čerpadla.
Z cizích akcí, které se budou dotýkat života našich občanů, bych vzpomenul výměnu
vodovodních řádů, a to na ulici Smetanové, Opavské a Dvořákové. K další výměně je zpracován
projekt pro ulici Svobody a v současné době se zpracovává projekt části ulice Družstevní. Toto vše
budou provádět Vodárny Ostrava. V květnu tohoto roku by měla být dokončena oprava jezu
na řece Opavě a po ní by následovaly opravy cest tam vedoucích. Po krátké zimní přestávce se
intenzivně pracuje na budování spojky S1, s termínem dokončení v listopadu letošního roku.
Podařilo se nám do připravovaného projektu severního obchvatu Opavy, který by měl být
pokračováním spojky S1, prosadit i vybudování části cyklostezky vedoucí od naší obce k OBI
a přemístění dřevěného kříže stojícího v poli.
Sami jstejiž byli svědky, že na pravém břehu řeky se již pracuje na jeho úpravě. V letošním roce
by měly být zde provedeny práce za 24 milionů a v roce příštím za 17 milionů Kč. Proto jsme vešli
ve styk s investorem tohoto díla a projednávali jsme zajištění bezpečné průchodnosti pro občany
po celou dobu úprav. Po dokončení, tj. v roce 2010, chceme jednat a zajistit osvětlení chodníku
po celé jeho délce až ke Globusu. Úsek cesty mezi oběma mostky bude v průběhu tohoto roku
pokryt novým asfaltovým kobercem.
V soutěži „Rozkvetlé ulice, okna, balkóny a předzahrádky za rok 2008 byli z nepřeberného
množství velmi hezkých květinových úprav vybráni tito občané:
Manželé Fichnovi ze Sportovní ulice
Manželé Pitrášovi z Cihelní ulice
Manželé Mlýnkovi z Luční ulice
Manželé Řehulkovi z Pustých Jakartic
Vítězům této soutěže byla na březnovém zasedání zastupitelstva předána knižní odměna
s poděkováním, že jsme přesvědčeni, že i nadále budou svou květinovou výzdobou přispívat
ke zpříjemnění života v naší městské části. Ještě jednou jim srdečně blahopřejeme a i pro tento
rok tuto soutěž znovu vyhlašujeme.

Vážení spoluobčané,
máme za to, že povinností zastupitelstva je mimo jiné průběžně Vás informovat o našich
záměrech, přípravách, o postupu jednotlivých prací, a rovněž i o společenském dění v naší
městské části. Je nám vyčítáno, že se jen chválíme a že to má být naše samozřejmost. My tuto
práci, o které Vás pravidelně informujeme, nepovažujeme za samozřejmost, my ji dokonce
považujeme za morální povinnost vůči Vám, kteří jste nás volili a dali nám svůj hlas. A děláme ji
rádi, s plným nasazením sil a možností, které máme v danou dobu k dispozici. Těší nás, když
vidíme, že i Vy máte radost z toho, když se podaří něco nového udělat. A že nepíšeme, cosenám
nepovedlo? Na to je snadná odpověď. Všechno to, co jsme si předsevzali a to, co je rozpracováno,
by mohlo být do konce volebního období hotovo. Chtěl bych proto poděkovat Vám všem, kteří
nám alespoň trochu fandíte a podporujete nás. Také bych se chtěl vyjádřit ke „žlutému pamfletu"
plnému lží a nenávisti vůči mé osobě, který jste obdrželi do schránek, a to hlavně proto, abych
poděkoval všem, a nebylo Vás málo, kteří jste telefonicky, SMS zprávami nebo i osobně jej
odsoudili a projevili mi důvěru a podporu.
MVDr. Stanislav Kubesa
starosta městské části Malé Hoštice

Pár drobností
V minulých dnech se dostavil na obecní úřad vedoucí technického odboru Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve věci nedořešené smlouvy o provozování
splaškové kanalizace v naší obci. Zjednání, ke kterému došlo, vyplynulo, že do dnešního dne, kdy
již uběhlo od výstavby kanalizace a její kolaudace téměř dva a půl roku, řada z Vás není na ni
doposud připojena a vypouští odpadní vody přes septik nebo žumpu do kanalizace dešťové, nebo
přečerpává obsah žumpy čerpadlem do splaškové kanalizace. Někteří z Vás jste řádně napojeni,
ale nepředložili jste dosud na SmVaK Ostrava a.s. provozní středisko Opava, Těšínská ul.
vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky, potvrzenou pověřeným orgánem, že napojení
bylo provedeno odpovídajícím způsobem. Následně jsme na obecní úřad obdrželi dopis jehož
znění Vám citujeme:
V souladu s ustanovením § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. a vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu /dále jen zákon /v platném znění je obec v přenesené působnosti oprávněna
rozhodnutím uložit vlastníkovi stavebního pozemku či stavby, kde mohou vznikat odpadní vody
povinnost připojit se na kanalizaci, a to ve lhůtě stanovené uvedeným rozhodnutím. Vodoprávní
úřad na základě výše uvedeného vyzve vlastníka nemovitosti či stavby k doložení příslušných
dokladů o způsobu likvidace odpadních vod ze stavebního pozemku či stavby v jeho vlastnictví.
V případě, že vlastník stavebního pozemku či stavby nesplní povinnosti jemu uložené rozhodnutím
obce v přenesené působnosti, resp. nesplní opatření vodoprávního úřadu ve stanoveném termínu
se dopouští přestupku podle § 32, odst. 6, písm.f zákona, za což mu může být uložena pokuta
až do výše 100.000 Kč.
SmVaK Ostrava a.s. doporučuje proto všem občanům, kteří tak dosud neučinili, aby se řádně
připojili na splaškovou kanalizaci vybudovanou Statutárním městem Opavou v obci Malé Hoštice
a předešli tak případným správním řízením a z toho vyplývajícím sankcím. Upozorňuje rovněž,
že do předmětné kanalizace lze vypouštět pouze splaškové odpadní vody, odvedení dešťových
vod ze svodů a ze zpevněných ploch nutno řešit mimo tuto kanalizaci. Vypouštěním dešťových vod
se vlastník stavebního pozemku či stavby dopouští rovněž přestupku s možností uložení pokuty až
do výše 100.000 Kč. Je ve Vašem vlastním zájmu, pokud nemáte vše v náležitém pořádku, abyste
tak neprodleně učinili.
SmVaK Ostrava a.s.
Majitelům psů připomínáme povinnost zaplatit poplatek za psa, který činí 200,- Kč ročně, a to
nejpozději do konce dubna. Současně připomínáme chovatelům psů úklid psích hromádek
při jejich věnčení a při procházkách.
Začíná jaro a s ním i pravidelná údržba trávníků v zahradách. Na základě četných připomínek
z řad občanů týkajících se rušení nedělního klidu hlukem ze sekaček, Vás žádáme o ohleduplnost
a respektování zásad dodržování klidu o nedělích a o svátcích.
Sdělujeme zájemcům z řad studentů, že i v letošním roce přijmeme 2 - 3 pracovníky na letní
brigádu. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Zastupitelstvo městské části

Visalaje 2009 - náš lyžařský kurz
Ve dnech 26.1- 30.1.2009 žáci 4. třídy naší školy absolvovali poprvé lyžařský výcvik
v Beskydech - Visalajích. A byl úspěšný. Všechny děti se naučily lyžovat, zvládly jízdu na vleku,
z pobytu na horách si odnesly nezapomenutelné zážitky. Kdo se může např. pochlubit tím,
že pololetní vysvědčení dostal v útulném pokoji horského hotelu a pozoroval vše z poschoďové
postele.
Nápad uskutečnit pro naše žáky lyžařský výcvik se rodil několik let. To, že i žáci 1. stupně
vyjíždějí na hory, není nic nového. Naopak, naučit se lyžovat v mladším školním věku je pro děti velká

výhoda. Učí se velmi rychle, nestydí se, mají z lyžování opravdovou, nefalšovanou radost, získají
pohybovou dovednost, která je důležitou protiváhou vysedávání u PC.
Navíc okolí Malých Hostie zimním sportům moc nepřeje a my chceme kouzlo hor a lyžování
dopřát všem dětem. Jsme si vědomi, že pobyt celých rodin na horách není pro všechny dostupný.
Záměr se nám zdařil. Všechny děti přijely nadšené, i rodiče byli spokojeni. Na úspěchu akce mají
i nemalý podíl rodiče žáků - p.Věncek, p.
Křempek a p. Tógel, kteří zajistili dopravu dětí
na místo a tímto jim ještě jednou moc děkuji.
Bude-li zájem, jsme připraveni na hory
vyjíždět i v dalších letech s větším počtem
dětí. Škola zajistí organizaci, dohled nad žáky
a kvalifikované instruktory - což také není
úplně
nejlevnější
záležitost.
Zbývá
maličkost, zajistit a zaplatit dopravu
autobusem. Tímto se obracím na Vás,
občany Malých Hostie, pokud máte možnost
zajistit výhodně dopravu nebo můžete
přispět finančním darem, budeme vám velmi
zavázáni. Za všechny budoucí lyžaře děkuje
Dagmar Mlčochova.

Holá, holá, školka volá!
Informace o ZÁPISU DO MŠ budou včas zveřejněny na veřejných vývěskách v Malých Hošticích,
ale předběžně bych chtěla informovat maminky, které zvažují zapsat své dítě pro příští školní rok
2009/2010 do MS v Malých Hošticích.
Zápis se uskuteční 22.a 23.4.2009 v budově MŠ od 8:00 do 16:00 hodin.
Od 1.4.2009 si můžete v MŠ vyzvednout přihlášku, se kterou navštívíte dětského lékaře a ten
Vám potvrdí, zeje dítě řádně očkováno a může do kolektivu. Takto potvrzenou přihlášku odevzdáte
při zápisu ved.uč.MŠ.
Chtěla bych Vás ujistit, že není rozhodující pořadí přijatých přihlášek, ale děti jsou přijímány podle
předem stanovených kriterií:
1. zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře
2. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.9. do 31.8. Následujícího kalendářního roku a děti
s odkladem povinné školní docházky
3. zaměstnanost rodičů
4. děti, které dovršily věku 4 let
5. MŠ navštěvuje již starší sourozenec
6. děti přihlášené k celodenní docházce
7. trvalé bydliště v obci
Čím více informací vedoucí učitelce při zápisu uvedete, tím objektivnější může být při výběru dětí
pro příští školní rok. Se získanými informacemi se nakládá velmi diskrétně a podle zákona
o ochraně osobních údajů.
Těším se na shledanou s Vámi i dětmi
Hana Kupková - ved.uč.MŠ

Dětský maškarní rej v Malých Hošticích
V sobotu 21. února 2009 se konal již tradiční dětský maškarní rej, pořádaný sdružením
rodičů při Základní škole Malé Hoštice. Veselé dovádění proběhlo v tělocvičně místní základní
školy.
Již před 14. hodinou, kdy program oficiálně začínal, proudily do tělocvičny zástupy dětí
ve veselých maskách. Nechyběli ani ti nejmenší, z nichž mnozí se v doprovodu rodičů zúčastnili
takovéto akce poprvé. Rozpaky a ostych byly záhy rozptýleny, protože se o zábavu a dobrou
náladu starala dvojice klaunů, kteří si od samého začátku získali důvěru dětí. Za zvuku veselé
hudby prováděli klauni nejrůznější kousky a uspořádali celou řadu atraktivních soutěží pro malé
i větší děti. Také na dospělé bylo pamatováno rozmanitým občerstvením. Vyvrcholením celého
odpoledne bylo losování bohaté tomboly. Někomu přálo štěstí více, někomu méně, ale většina dětí
si nakonec odnášela domů některou z cen. A tak nám úsměvy na dětských tvářích potvrdily
spokojenost s prožitým odpolednem.
Jan Kovařík

CO UKRÝVÁ MALOHOŠTICKÝ ARCHIV
V roce 2008 byly do opavského archivu převezeny písemnosti, které byly objeveny při rekonstrukci obecní požární zbrojnice, kde ležely bez ladu a skladu několik desetiletí, aniž by bylo
blíže známo, co všechno obsahují. Podle odhadu při provizorním uložení do zeleninových
přepravek a beden od banánů se jednalo o bývalý archiv obce Malé Hoštice a také o písemný
materiál z činnosti zdejších hasičů. Teprve zběžné prohlédnutí a roztřídění nyní umožnilo přesněji
určit, co vše zde můžeme najít k historii naší obce. Prvním krokem však bylo mechanické očištění
archiválií od nánosu prachu, protože jinak by byla manipulace s nimi nemyslitelná. Přestože
způsob uložení rozhodně nebyl vhodný, přece jen písemnosti až na několik výjimek neutrpěly
škody vlhkem. Po roztřídění a skartačním řízení, které proběhlo v únoru a březnu letošního roku
pod vedením pracovníků Státního okresního archivu v Opavě, vznikly tři archivní fondy, jež v sobě
zahrnují několik obecních organizací. Nastala tak pro archiv nezvyklá situace, protože písemnosti
místních národních výborů a archivy obcí byly do okresních archivů předávány již v 80. letech
20. století. Nalezením nových materiálů stojí pracovníci archivu před úkolem scelit již archivované
a nově nalezené části. V obou malohoštických případech navíc převyšují nově objevené archiválie
několikrát již existující archivní fond, k němuž byl vyhotoven inventář.
Archiv obce Malé Hoštice
Písemnosti archivně zpracovaného fondu byly převzaty v roce 1980 a tvoří 0,20 běžných
metrů materiálu bez vnitřní souvislosti, jde o torzo s omezenou vypovídací hodnotou z let
1885 - 1945. Nově nalezený materiál, jenž má rozsah více než 1,5 bm, obsahuje nejstarší
písemnosti již ze 60. let 19. století a můžeme jej vnitřně rozdělit ještě na další části. Zahrnuje v sobě
pruské obecní zastupitelstvo, obecní úřad první Československé republiky a říšský (německý)
obecní úřad let 1938 - 1945. Mezi nejcennější materiály patří kniha zpráv ze zasedání
zastupitelstva (1875 -1919) či jednací protokoly z let 1900 -1934. Neméně zajímavé jsou knihy
přihlášených a odhlášených osob v obci, jež zabírají roky 1891 -1945. Z nich je možné přesně
zjistit pohyb obyvatel v naší obci za více než půl století. Aktový materiál je z větší části tvořen
účetními doklady, z nichž pro archivaci jsou určeny pouze ty nejdůležitější (např. roční výkazy
apod). Účetní knihy i doklady pokrývají prakticky celé období, pro některé časové úseky jsou
k dispozici návrhy obecních rozpočtů a výkazy obecních daní. Rovněž běžná agenda obecního
úřadu, dochovaná zlomkovitě do roku 1918 a naopak v úplnosti pro 20. a 30. léta, byla podrobena
vnitřní skartaci. Zajímavým oddílem obecní agendy jsou stavební záležitosti, nezřídka i s plány
stavebních úprav, o které občané žádali. Z ostatní běžné agendy je zde zastoupena evidence
cizinců, udělování domovského práva, volby, odvody branců apod.
Jirnln A to

faja

Jfítt
tn
(? I - EOI I. AjilM W?-f
lis í

I. -ilíiinii.

Jiuurin
i.

Místní národní výbor Malé Hoštice
Také tento fond je v opavském archivu uložen již několik desítek let. Tvoří jej pět kartonů
a čtyři úřední knihy. Obsahuje podací protokoly a všeobecnou korespondenci MNV Malé Hoštice
z let 1945 -1955. Nově nalezený materiál o rozsahu asi 1,5 bm stávající fond doplňuje a rozšiřuje
především o podklady k hospodaření obce vletech 1946-1949. Je zde obsáhlá agenda týkající se
poválečné obnovy obce a likvidace válečných škod, podklady k pozemkové reformě, přídělovému
systému. Dochovaly se kompletní lístky pro domácnost, které umožňuji zjistit přesný jmenovitý
stav obyvatel obce v poválečné době. Ze stavebních záležitostí je zde například dokumentace
ke stavbě železniční zastávky v roce 1947. Značná část písemností se týká plnění dodávek
zemědělských produktů a evidence hospodářského dobytka. Jeho hodnota je z historického
hlediska minimální a proto byl většinou určen ke skartaci.

List domovský

má i? išto obci uvňVG domov

Sbor dobrovolných hasičů
Jen rozsahem nepatrná část písemností z hasičské zbrojnice byla skutečně zdejšího
původu. Necelý jeden karton tvoří tento nově vzniklý fond, žádné jiné archiválie dosud v opavském
okresním archivu nejsou. Z činnosti německého sboru je dochována pouze účetní kniha z let
1931 - 1939. Český sbor je zastoupen zejména poválečnými doklady. Kniha zápisů ze schůzí
zahrnuje roky 1948 -1964. Dále jsou ve fondu zprávy o stavu sboru u příležitostí oslav výročí jeho
založení, kde je vylíčena také jeho historie. Dochovány jsou i přehledy o stavu sboru, seznamy
zesnulých členů, pozvánky na akce zdejšího sboru i jiných sborů v okrese. Zajímavý je plánek obce
se zakreslenými studnami (ze 30. let) pro požární účely nebo soupis domácností a protipožárních
hlídek (1964).
Ucelený přehled o všem, co se v našich obecních fondech nachází, bude možné učinit
až po definitivním archivním zpracování písemností, jež budou zpřístupněny badatelům v podobě
inventáře. Ovšem už na základě tohoto nástinu je možné konstatovat, že záchranou tak velkého
množství písemností, byť ne všechny mají archivní hodnotu, si naše obec rozšířila možnosti, jak
zacelit prázdné místo po ztracených obecních kronikách a uchovat více z naší společné historie
pro budoucnost.
Mgr. Zdeněk Kravař

Zpráva o činnosti SDH
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů
v posledních šesti měsících. V měsíci listopadu se naši členové podíleli ve spolupráci s místním
obecním úřadem na uspořádání vánočního jarmarku. V našem stánku s občerstvením jste si
mohli zakoupit něco teplého jak k snědku tak k pití. Dva naší členové, pánové Morbitzer a Trulley,
se v převlecích za čerty společně s panem Konečným, který dělal Mikuláše, postarali o pravou
atmosféru vánočního jarmarku.V prosinci jsme jako každoročně uspořádali večírek pro sponzory
a aktivně pracující členy našeho sboru. V měsíci lednu byla na programu výroční valná hromada
a příprava na tradiční společenský ples, který proběhl za velkého zájmu našich spoluobčanů
20. února v restauraci U Lípy. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám
přispěli cenou do tomboly. Výbor společně s jednotkou se pravidelně schází vždy první pátek
v měsíci na školení a schůzi, kde se hodnotí uplynulé období a připravují další akce, které nás
čekají. Družstvo našich žen již začalo s přípravou na nadcházející sezónu, chce se pravidelně
účastnit okresní ligy. Výboru SDH se podařilo zakoupit a opravit požární stříkačku PPS 12,
která je výhradně určená na požární sport, druhá stříkačka byla za finanční pomoci OÚ opravena tak, aby v případě potřeby sloužila občanům naší obce.
Dále bylo pro jednotku zakoupeno pět kusů motorových kalových čerpadel, která budou
v případě potřeby sloužit při přečerpávání vody z kanalizace za povodňový val. Jednotka bude
ze státní dotace vybavena do konce dubna pěti kusy lehkých zásahových obleků a pěti páry
zásahové obuvi. Členové jednotky v letošním roce zasahovali ve dvou případech, při utržené
krytině ze střechy RD na ulici Luční u paní Šafarčíkové a při požáru sklepa na ulici Horní u pana
Neděly.
.
. „..
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starosta SDH
Pavel Věncek

Ples hasičů

Šachy v Hošticích
Na konci loňského roku se v obecním domě uskutečnil Vánoční turnaj v šachu. Pořadatele
trochu mrzel malýzajem šachové veřejnosti a slabá účast neregistrovaných šachistů, neboť turnaj
byl určen především pro ně. Zklamali zejména ti, kteří účast přislíbili a pak nepřišli. Jediným a tedy
nejlepším neregistrovaným účastníkem se tak stal Tomáš Gazda, který neměl ve své kategorii
žádnou konkurenci a za svůj statečný výkon pak obdržel knihu. V příjemném prostředí obecního
domu vládla přátelská nálada, ale na šachovnicích se urputně bojovalo. Celkovým vítězem turnaje
se stal Pavel Gazda se stejným počtem bodů jako druhý Jiří Klobouk díky lepšímu pomocnému
hodnocení, jako třetí se umístil Richard Harazim.

Členové šachového klubu využili této příležitosti a panu Ladislavu Vaňkovi
popřáli k narozeninám a poděkovali za práci pro klub.

V okresní soutěži klub bojuje o postup do okresního přeboru. Postup je sice možný už jen
teoreticky, ale hráči jsou připraveni bojovat. Před posledním kolem jsou sice až na 4. příčce,
ale v případě vítězství předstihnou bodově jak první TJ Slezan Opava D, neboť ti mají zápas
k dobru a již nehrají, tak také druhý tým ŠK 1935 Bolatice, když právě s těmi se utkají. V tom
případě by pak čekali zda zvítězí také třetí tým tabulky TJ Ludgeřovice, které se utkají s týmem
TJ SK Kravaře B.
Poř. Tým
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TJ Slezan Opava D
ŠK 1935 Bolatice
TJ Ludgeřovice
ŠO U Lípy Malé Hoštice
TJ Sokol Barbone Kobeřice B
TJ SK Kravaře B
ŠK Spartak Budišov nad Budišovkou
ŠK TJ MSA Dolní Benešov F
TJ Slezan Opava E

Part. +

_

8
7
7
7
7
7
7
7
7

1
1
3
2
1
2
2
1
1

5
5
4
4
3
2
1
1
0

Body Skóre
2
1
0
1
3
3
4
5
6

16
16
15
14
10
8
5
4
1

25
2072
20
20
17
1472
151/2
14
1372

Všem příznivcům šachu připomínáme, že každé úterý probíhají šachové tréninky v zasedací
místnosti obecního domu. Může přijít a zahrát si šachy nebo se jen podívat.
Podle zprávy, která v době uzávěrky nebyla oficiálně potvrzena, se našim šachistům
podařilo vyhrát okresní soutěž, čímž si vybojovali postup do okresního přeboru.
Pavel Gazda

Fotbalové jaro
Zimní přípravné období je v plném proudu a co nevidět nás čeká vstup do jarní části sezóny.
Všechna naše družstva se již pilně připravují, aby mohla svůj herní um a fyzickou kondici přetavit
v tolik očekávaná vítězství.
V období zimní přestávky jsme neusnuli na vavřínech a svou aktivitu jsme se snažili obrátit jiným
směrem. Před koncem roku se uskutečnilo již tradičně utkání „Nad kaplicum, pod kaplicum", kde si
mohli zahrát i neregistrovaní hráči a fandové malohoštického fotbalu, pomáhali jsme s organizací
silvestrovského běhu a již druhý týden v lednu začala zimní příprava mužů. Nezapomněli jsme ani
na ples sportovců, který byl opět naplněn do posledního místečka. V polovině února proběhlo
zimní soustředění "A" mužů, které vzhledem k situaci ve společnosti proběhlo v domácích
podmínkách, abychom šetřili oddílu finanční rozpočet. Během února proběhla také členská
schůze oddílu kopané. Vzhledem k tomu, že od loňského roku fungoval oddíl bez předsedy a při
vyřizování určitých legislativních úkonů docházelo k patovým situacím, na této schůzi byl uveden
po vzájemné dohodě do této pozice Lukáš Vaněk.
V současné době dochází k ladění formy jednotlivých hráčů a výběru optimálních sestav, jednotlivá
družstva podstupují přátelská utkání se soupeři, kteří prověří, zda jsme dostatečně připraveni pro
nadcházející období.
Během zimní přestávky jsme uskutečnili nespočet schůzek, na kterých bylo nutno dořešit určité
změny. Došlo totiž k výměnám trenérů a bylo třeba zajistit spolehlivé náhrady. Mužstvo „A"mužů
posílil R. Grygarčík, který nedávno dokončil kurz na trenérskou licenci B. Dorost převzal M. Kára,
kterému pomáhají L. Pospěch a M. Trčka.K ml. žákům a R. Kopťákovi se přidal S. Konetzný. U Mini
žáků zůstávají L. Pospěch a B. Schaffartzik.
A co nás čeká v nejbližší době? Musíme zapracovat na oplocení areálu, doplnit zábradlí kolem
hřiště, dolepit střešní krytinu na pergole. Chceme ale především důstojně dohrát jarní část sezóny
a ukázat všem příznivcům hoštického fotbalu atraktivní hru a chuť vítězit. Však ne nadarmo chodí v
okresním přeboru na naše utkání nejvíce diváků. A to díky Vám fandům, kteří neváháte a jste
ochotni zajet se podívat na naše borce i mimo obec. Byli bychom rádi, abyste na jaro přišli znovu
podpořit všechny naše fotbalisty od těch nejmenších až po muže.
Chtěli bychom také poděkovat obci a sponzorům za finanční podporu, bez které by nebyla
možnost tento areál dále vylepšovat.
Přejeme vám mnoho fotbalových zážitků a těšíme se na vás nejen v našem areálu, ale také na
webových stránkách www.fotbalmh.cz.
Váš oddíl kopané

Valná hromada TJ Slavia
22.3.2009

Rozpis jarní fotbalové sezóny

28.3.

Muži "A"

Muži "B"

Okresní přebor

4. Tř. Sk. "A"

Štítina - MH

So

15.00

11.4.

Deporivo Opava - MH B

So

15.30

5.4.

MH - Žimrovice

Ne

15.30

12.4

Budišov n/B. - MH
MH - Kylešovice

Ne

15.30

Služovice B - MH B
MH B - Rohov

16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Darkovice B - MH B
Budišovice - MH B
MH B - Hrabyně

So
Ne
Ne
Ne
Ne

16.00
14.15
16.30
16.30
14.15

30.5.
7.6.

Strahovice B - MH B
MH B - Kozmice B

So
Ne

16.30
14.15

Bělá - MH
MH - Vítkov

Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne

25.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.

Hlavnice - MH
MH - V. Heraltice

So
Ne

16.30
16.30

19.4.
26.4.
3.5.
9.5.
16.5.
24.5.
31.5.
7.6.
13.6.
21.6.

Služovice - MH
MH - Slavkov B
Brumovice - MH
Otice - MH
MH - Litultovice

Dorost

Mini žáci

Okresní soutěž "B" po 1 .1.199
0
29.3
Hradec n/M - MH
Ne 15.00
MH - Žimrovice
4.4
So 15.30

Okresní soutěž sk. "B" (7+1)
7.4.
15.4.
19.4.

12.4
2.5

Budišov n/B - MH
MH - Suché Lazce

Ne
So

13.00
16.30

9.5
17.5

MH - Těškovice
Zlatníky - MH

So
Ne

16.30
10.00

28.4.
4.5.
12.5.

23.5
30.5
6.6
13.6

MH - Litultovice
Komárov - MH
MH - Jakartovice
Mokré Lazce - MH

So
So
So
So

16.30
10.00
16.30
16.30

18.5.
26.5.
31.5.
14.6.

Mladší žáci
Okresní soutěž (7+1) po 1.1 .1996
a
12.4.
Kyjovice - MH
Ne
MH - Skřípov
18.4.
So
25.4.
Žimrovice - MH
So
3.5.
9.5.
23.5.
31.5.
6.6.

Chlebičov - MH
MH - Litultovice
MH - Radkov
Háj ve Slezsku - MH
MH - Sudice

Ne
So
So
Ne
So

ml.
13.15
14.00
10.00
14.30
14.30
14.30
10.00
14.30

MH - SFC Opava A
Hradec n/M. - MH
Suché Lazce - MH
MH - Stěbořice
Slavkov - MH
MH - SI. Opava B
SFC Opava B - MH
MH - Komárov
SI. Opava A - MH
MH - Raduň

po
1.1
Út
St
Ne
Út
Po
Út
Po
Út
Ne
Ne

.1998
16.00
16.00
10.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
10.00

Zpráva hokejového oddílu Malé Hoštice za sezónu 2008-2009
Soutěž nám začala bez jakékoliv přípravy na ledě. Začátek byl velice těžký, protože po spojení obou soutěží, okresního přeboru a okresní soutěže, jsme měli pět proher za sebou, převážně
se silnými soupeři. Trochu jsme doplatili na slabšího brankáře. Okresní přebor hrály pouze čtyři
týmy, proto spojení, a celkem letošní soutěž hrálo jedenáct týmů a hrálo se dvoukolově.
Před Vánocemi se podařilo zakoupit brankářskou výstroj, dvě třetiny nákladů tvořila dotace
obecního úřadu a třetina byla z našeho rozpočtu. Někteří členové na výstroj přispěli svým
finančním darem nebo se zřekli finančních náhrad, např. za praní dresů.
Od té doby jsme prohráli pouze dva zápasy a to se silnými soupeři. Naopak jsme díky brankáři Radku Blagovi sebrali nějaké ty body dalším dvěma velice silným soupeřům. Celkově jsme
skončili na šestém místě. Po špatném začátku považuji šesté místo za úspěch.
Pokud bychom odečetli první čtyři místa, a to jsou týmy z okresního přeboru, tak jsme skončili
na druhém místě. Protože mezi pátým a čtvrtým místem je rozdíl šesti bodů, přičemž čtvrtý tým
nemá odehrané dva zápasy. Závěrem proto můžeme říci, že sezóna byla úspěšná.
Tabulka soutěže A) OP MUŽI
1. HC Buly Centrum Kravaře
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SK Kravaře
HCAutoKuzník
HC Draci Opava
HC Bijci Opava
Slavia Malé Hoštice
HC Lipina Markvartovice
HC Prajz Hlučín
HC Kozel Těškovice
HCHať
HC Jelen Kyjovice

20

17

2

1

19
18
18
20
20
20
19
20
20
20

15
15
11
9
8
8
4
5
4
1

1
1
3
1
3
2
3
1
2
1

3
2
4
10
9
10
12
14
14
18

205 60

36

184
135
144
99
97
96
59
56
59
45

31
31
25
19
19
18
11
22
10
3

52
31
70
112
128
127
112
125
120
242

Nejlepší střelci:
Marcel Neminář-19
Jakub Chřibek -16
Tomáš Binar - 8
za hokejový oddíl
Miroslav Unruh ml.

Názory občanů • Názory občanů • Názory občanů

Formou sponzorské spolupráce vytiskla tiskárna RT Malé Hoštice.

