ZPRAVODAJ
OBCE CHLEBIČOV
březen 2015

SLOVO STAROSTY

PROJEKTY

Vážení spoluobčané,

Obec Chlebičov pokračuje ve svém rozvoji a také pro letošní rok a následující období plánuje dokončení stávajících a realizaci nových projektů, na
jejichž uskutečnění budou využívány zdroje vlastní, ale i z dotací.

pomalu nám končí zimní období,
které je v posledních letech skoupé na
sníh, takže děti si zimních radovánek
moc neužily. Máme za sebou vydařenou plesovou sezónu a já děkuji všem
organizátorům a sponzorům, kteří se
na přípravě plesů podíleli.
Na 5. zasedání zastupitelstva obce jsme
schválili rozpočet obce na rok 2015 ve
výši 27 mil. Kč a vytyčili jsme si hlavní
úkoly na tento rok, mezi které patří
zpracování nového územního plánu
obce, rekonstrukce objektu pro
chovatele, vybudování lesoparku,
pomoc Viktorii Chlebičov při výstavbě
hřiště a další akce v návaznosti na
získané dotace. Začali jsme jarním
úklidem komunikací a chodníků, kdy
využíváme zametací vůz pořízený
z dotace.
V jarním období bude v objektu ZD
přistaven kontejner pro zeleň ze zahrad
a okolí rodinných domů a tento
kontejner mohou naši spoluobčané
využívat bezplatně.
Mám jednu velkou prosbu k majitelům
motorových vozidel, aby vozidla
neparkovali na chodnících. Chodníky
slouží pro chodce a především pro naše
děti.
Do dalšího období Vám přeji pevné
zdraví, jistotu v zaměstnání, rodinnou
pohodu a příjemné prožití velikonočních svátků.
Ilja Novotný

PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE CHLEBIČOV

Prioritním úkolem zůstává úspěšné dokončení kanalizace. V současné době se
jedná o směně a odkoupení dalších pozemků, na kterých bude probíhat zbývající
fáze a jejichž získání je podmínkou pro udělení stavebního povolení.
Jedním z nejvýznamnějších projektů, jehož uskutečnění ale jistě přesáhne letošní
rok, je vybudování lesoparku mezi vodojemem a fotbalovým hřištěm. Návrh byl
již zpracován, celý projekt byl rozdělen do několika etap a také byla podána první
žádost o dotaci.
U dlouhodobě připravovaného plánu na opravu zázemí pro místní chovatele se
rovněž pokročilo, veškerá dokumentace je zpracovaná a i zde máme reálnou šanci
získat prostředky z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, případně i z kraje.
O průběhu aktuálního projektu na přebudování starého fotbalového hřiště na
hřiště s umělým povrchem 3. generace, který je již v plném proudu, podrobně
informuje vedení SK Viktorie Chlebičov dále ve Zpravodaji.
V letošním roce nás čeká dále zpracování nového územního plánu obce, který, na
základě výsledků výběrového řízení na tzv. zakázku malého rozsahu, byl zadán
firmě Atelier Archplan Ostrava, ale i další akce.
O další činnosti zastupitelstva a dění v obci Vás budeme dále informovat.
I Vy ale můžete předkládat své návrhy, dotazy nebo připomínky... Vaši zpětnou
vazbu uvítáme!
ZO Chlebičov

UKLÁDÁNÍ OSTATNÍHO ODPADU
Naši občané mohou vyvážet ostatní odpad (např. stavební suť, hlínu
a kamení, betony apod. ) dle nových podmínek.
Občan přijede na skládku EKO - Chlebičov s odpadem na váhu, nahlásí jméno
a bydliště a zaměstnanec mu vypíše průvodku, zváží odpad a pošle ho vysypat
odpad na skládku. Po zvážení mu vystaví vážní lístek, se kterým přijede náš občan
na Obecní úřad v Chlebičově. Zde zaplatí, dle vážního lístku, za 1 tunu 399 Kč.
EKO - Chlebičov bude za odpad účtovat naší obci za 1 tunu 968 Kč.
Rozdíl 569 Kč zaplatí za občana naše obec ze „zvláštního účtu“. Tato výhoda
platí pouze pro občany obce Chlebičov.
Ilja Novotný

2 INFORMACE Z OBCE
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELSTEV TŘÍ OBCÍ
Zastupitelé obce Chlebičov uspořádali v pátek, 27. 2. 2015, v restauraci
Slezská Siesta tradiční setkání tří
zastupitelstev naší farnosti. Pozvání
přijali kolegové z Velkých i Malých
Hoštic, poprvé v historii se setkání
zúčastnil také pan farář, p. Radovan
Hradil.
Přestože se setkání všech zastupitelů tří
uvedených obcí pravidelně opakuje,
v novém složení se sešli poprvé, proto
starostové hned v úvodu představili své
staronové týmy. Poté si vzal slovo pan
farář, pohovořil o minulosti naší
farnosti, zhodnotil své osmileté
působení a nastínil také budoucí plány.
Bezprostředně po jeho příspěvku
následovaly dotazy, které se rozvinuly
do diskuze o budoucí spolupráci,
především na téma hřbitova.

Foto: Mgr. Pavel Straub

Po společné večeři pokračovaly
rozhovory a debaty v užších kroužcích,
a to v oblasti dopravní (např. křižovatka v Pustých Jakarticích) i v kultuře.
Zastupitelé tří uvedených obcí k sobě
mají velmi blízko, někteří se znají již
dlouhou řádku let a obce si jsou rovněž

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem roku proběhla (nejen)
v obci Chlebičov tradiční Tříkrálová
sbírka. V Chlebičově navštívili
koledníci naše domovy 9. - 10. ledna.
Celkem čtyři skupiny, které procházely
obcí dům od domu, zpívaly a přály
lidem zdraví, štěstí, Boží požehnání po
celý rok 2015, především však
shromažďovaly finanční dary pro
charitativní účely.
Za obec Chlebičov byla koledníky
vybrána částka 45.129,- Kč, celkově se
v Opavské charitě vykoledovalo
1.692.821,- Kč. Vybrané finanční

prostředky budou letos využity na
pořízení auta, které bude rozvážet
kompenzační pomůcky pro zdravotně
postižené a seniory, dále na zakoupení

v mnohém podobné. Na závěr setkání
tedy všichni přítomní potvrdili zájem
i nadále spolupracovat v řešení
společných otázek a vyjádřili poděkování za uspořádání setkání.
Zuzana Kašná
zdravotnického materiálu pro mobilní
hospic Pokojný přístav. V plánu Charity
Opava je také rekonstrukce prostor pro
rozšíření služeb pro hendikepované
klienty.
Vedení obce by se rádo připojilo
k poděkování Charity Opava a poděkovalo všem občanům, kteří se rozhodli
přispět na dobrou věc, za projevenou
štědrost, zejména pak malým i velkým
koledníkům pod vedením paní Anežky
Kurkové, Anny Rucké, pana Roberta
Lorenze a Michala Stromského, kteří
neváhali obětovat svůj čas a pohodlí, za
jejich ochotu a obětavost.
Zuzana Kašná

Ples se nám vydařil – bylo nás 54, přestože bylo hodně lidí nemocných. Díky skvělé hudbě p. Wocha bylo veselo. Chtěla bych také
poděkovat manželům Kašným, kteří nám svým tancem zpříjemnili
část plesu! Srdečný dík patří p. Latoňovi, p. Rohovskému
a p. Kašnému za sponzorské dary do tomboly.
Chtěla bych všechny pozvat 7. 4. na velikonoční setkání!
Maruš Poštulková

Knihovna Chlebičov

Nový rok začínáme vždy plesem
a ten byl skvělý,
protancovali jsme ho celý.
Přijďte za rok o tom čase,
seniorský bál bude zase!

27. 3. 2015

SENIOŘI
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o složení a plánech komise
životního prostředí a dopravy na příští období. Naše komise
pracuje od podzimu 2014 v následujícím složení:
předseda – Pavel Bena, členové – Tomáš Pika, Milan Sedláček,
Jindřich Vavřinčík, Jiří Otlík, Martin Hanke, Zuzana Kašná.
Za prioritní cíl si komise stanovila i pro volební období
2014/2018 ochranu stávajícího životního prostředí a rozvojové
aktivity v oblasti výsadby a údržby ploch veřejné zeleně v obci
Chlebičov.
Pro dosažení stanoveného cíle byly vytyčeny úkoly, jejichž
splnění by mělo přispět k celkovému rozvoji obce:
• Podílet se na vybudování lesoparku mezi vodojemem
a fotbalovým hřištěm.
• Vysadit zeleň u ČOV, obnovit Lipjo a jeho funkci tradičního
relaxačního areálu s bohatou zelení.
• Podpořit návrh Mysliveckého sdružení Angelika na
vybudování nové vodní plochy.
• Zanést do nového územního plánu obce cestu pro pěší
z Lipja směrem k Luzarovým kopcům.
• Pokračovat ve vysazování ovocných stromů na Hraničce.
• Osadit prostranství na ulici Vrchní, která jsou určena
pro zeleň.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 8. března 2015 jsme formou slavnostního obřadu
přivítali v řadách občanů obce Chlebičov děti, které se
narodily v roce 2014. Jsou to: Kristýna Tea Berková, Antonín
Čech, Theodor Dostál, Tadeáš Duxa, Theodor Faul, Klára
Fussková, Marie Fussková, Isabela Guziniaková, Melanie
Halfarová, Ondřej König, Oliver Nábělek, Viktorie Jana
Novotná, Matěj Orság a Maxmilian Trefil.
Starosta, Ilja Novotný, popřál rodičům mnoho radosti, ale také
trpělivosti při výchově dětí, dětem zase zdraví, lásku a péči
rodičů.

• Sledovat úzká místa v dopravě a přispět k prevenci
nebezpečných situací.
• Přispět k osvětě a zapojit občany Chlebičova do řešení
otázek spojených s životním prostředím.
Aktuálně se komise zabývá návrhem na vysazení kvetoucích
stromů na ulici Hlavní. Konkrétně jde o strom Prunus serrulata
Amanogawa Sakura, okrasná třešeň – sloupová forma stromu,
který patří mezi menší (dorůstají do výšky max. 4 m a dosahují
maximální šířky 70 cm), překrásně kvetoucí stromy.
Po přednášce na téma Zeleninové saláty byl pozván MVDr.
Kubesa z Malých Hoštic znovu, tentokrát aby se podělil se
svými poznatky v oblasti kompostování. Přednáška se uskutečnila v hasičské zbrojnici dne 10. 3. 2015.
Ke Dni země plánujeme brigádu, a to v sobotu 18. nebo
24. dubna (dle počasí). O přesném termínu budete včas
informováni prostřednictvím místního rozhlasu i webových
stránek obce. Vítá se účast všech dobrovolníků!
Věříme, že Vám naše prostředí není lhostejné a přejete si, stejně
jako my, aby byla naše obec stále krásnější. Přispějte tedy svou
pomocí nebo názorem (pište na e-mail pavel.bena@seznam.cz)
a podílejte se tak na rozvoji Chlebičova.
Za komisi životního prostředí a dopravy Pavel Bena

Obec Chlebičov zve u příležitosti oslav Dne matek
všechny maminky, babičky a tety (ale i ostatní rodinné
příslušníky) na představení
DEVATERO ŘEMESEL – DESÁTÁ LÁSKA,
které se uskuteční v úterý 5. května 2015 od 16 hodin
v kulturním domě v Chlebičově.
Vystoupí umělci z agentury O.K. ART WAY
ing. Oldřicha Kolovrata, občerstvení je zajištěno.
Jste srdečně zváni!

Foto: Petr Gattnar

Vítáním provázela paní Hana Stiborská, s básní a kytičkou maminkám přišly popřát děti z mateřské školy Tonička Klímková,
Agátka Königová, Štěpánek Holas a Lukášek König. Kromě kytiček si rodiče odnesli také drobné upomínkové předměty
a vkladní knížky s finančním dárkem.
Zuzana Kašná
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POČÍTAČOVÝ KURZ PRO OBČANY CHLEBIČOVA

Od 8. 1. 2015 probíhá v budově základní školy počítačový kurz pro občany Chlebičova. Pro velký zájem, a protože vybavenost počítačové učebny umožní práci s PC pouze 14 účastníkům, byly otevřeny kurzy dva. Ani tak se na všechny zájemce
nedostalo...
Cílem 10hodinového kurzu je seznámit účastníky se základními novým znalostem můžu mailovat, naučím se obsluhovat Skype
funkcemi osobního počítače, naučit je základy práce s jednotli- a budu tak v kontaktu i se vzdálenějšími známými.“ Další
vými programy a připravit uživatele na běžnou práci s moder- z účastníků kurzu, pan Schvacha, rovněž vítá příležitost naučit
ním vybavením.
se něčemu novému, přestože jej jeho práce za počítačový stolek
Jak uvádějí sami návštěvníci, zatím se cíl daří plnit. „Jsem dovede málokdy. „Mnohému se naučíme, ačkoliv někdo více,
spokojená, ptala jsem se na podobné kurzy i v Opavě, ale někdo méně…“ Zájem by měl, stejně jako obě dámy, o pokračuvšechny pro mě byly z různých důvodů nedostupné, proto jsem jící kurz, kde by si nově nabyté znalosti upevnili, eventuelně se
ráda, že se u nás kurz pořádá,“ říká paní Blanka Seifriedová. v práci s PC ještě zdokonalili.
Paní Krista Stanjurová dodává: „Jsem velmi spokojená, díky Pro některé z přítomných není práce s osobním počítačem
novinkou, jako například pro paní Danu Posslovou nebo paní
Kristu Bolackou, i tak si ale čtvrteční odpoledne pochvalují:
„Zopakovaly jsme si znalosti nabyté dříve.“ Velká chvála pak
padá na adresu školitele, kterým je pan Mojmír Staňo. „Máme
vstřícného a ochotného lektora, s velice dobrým individuálním
přístupem. V technickém směru je opravdu fundovaný. I díky
němu navštěvujeme hodiny práce s počítačem s nadšením.“
A jak odpovídá paní Bolacká na dotaz, zda by se přihlásila do
dalšího kurzu? „Určitě, zájem bych měla opět o počítačový
kurz, jakéhokoliv směru, nicméně upřednostnila bych školení
na Excel, s pomocí kterého bych si dokázala jednoduše vytvořit
různé tabulky a vypočíst hodnoty, které využiji například při
vyhodnocování hospodaření domácnosti,“ uzavírá hodnocení
paní Krista.
Foto: Zuzana Kašná
Zuzana Kašná

!!! DĚTSKÁ SOUTĚŽ !!!

Krásných 90 let oslavila naše nejstarší
občanka, paní Marie Říčná. BLAHOPŘEJEME!
Starosta, Ilja Novotný,
gratuloval paní Říčné.

Staň se fotoreportérem chlebičovského
Zpravodaje!
Pošli do 31. 5. 2015 fotku z naší obce a vyhraj
2 VSTUPENKY DO MULTIKINA
CINESTAR.
Fotky posílejte na adresu
zuzana.kasna@centrum.cz v uvedeném
termínu, nejlepší foto bude odměněno!

Foto: archív OÚ

FAKTA A ČÍSLA
Počet obyvatel obce Chlebičov k 1. 1. 2015: 1
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 1
Počet dětí narozených v roce
Foto: archív Petry a Pavla Poštulkových

Počet úmrtí v roce 2014: 12

107
2014: 14

117
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70. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V následujících měsících si připomeneme výročí 70 let od ukončení druhé světové
války v roce 1945. Obec Chlebičov byla osvobozena dne 19. dubna 1945 po krutých
bojích, které se odehrávaly v rámci tzv. Ostravské operace, kdy sovětská
a československá armáda vytlačovala německé vojáky z území.
Osvobozovací akce byly provázeny velkým násilím a obec za ně zaplatila vysokou daní
v podobě ztrát majetkových, ale také ztrát na životech a zdraví obyvatel. Protože území
Hlučínska bylo připojeno k říši jako Altreich, museli muži, říští občané, narukovat
a bojovat v německé armádě. Starost o rodinu a její zabezpečení tak zůstávala na
ženách. Byly to právě ženy, které v Chlebičově při osvobození nejvíce trpěly, řada mužů
se navíc z války domů nevrátila a období po válce tak bylo pro místní jedním
z historicky nejobtížnějších. Podle dochovaných záznamů padlo během 2. světové
války (1939–1945) 57 vojáků z Chlebičova.
Přestože mezi námi žije už jen několik pamětníků 2. světové války a stávající století
nezaznamenalo na našem území žádný válečný konflikt, ohrožení válkou není tak
vzdálené, jak by se mohlo zdát. Na Ukrajině, tedy v bezprostřední blízkosti naší země,
zuří boje, celý svět navíc čelí útokům radikálů. Je tedy naprosto aktuální zabývat se
důvody, ale také následky válek, kdy jsou ohroženy životy a budoucnost nevinných lidí.
Věřme, že se politické problémy dneška brzy vyřeší.
Zuzana Kašná

Foto: J. Lavický, archív Ivany Lavické

Foto: Jan Bia a synové,
archív Ivany Lavické

Foto: Zuzana Kašná

Co možná nikdo neví...
Na hřbitově ve Velkých Hošticích je v dolní levé části za zdí pomník. Je tam pohřben
strážmistr čs. pohraniční stráže pan Štěpán Bělík a jeho dcera Jarmila. Pan Bělík se
narodil 26. prosince 1883 v obci Doubravník u Tišnova (asi 40 km od Brna), bydlel
v Pustých Jakraticích č. 123 a zemřel 2. dubna 1924. Dcera Jarmila se narodila
4. dubna 1908 v Brně, bydlela v Pustých Jakarticích č. 10, pracovala jako švadlena,
zemřela 23. září 1926. Oba zemřeli na tuberkulózu plic a byli víry českobratrské.
Hřbitov byl katolický, a proto byli pohřbeni za zdí. Na pohřeb tehdy musel přijet
českobratrský farář z Moravské Ostravy p. Jaroslav Katorek.
Vladimír Kováč, Velké Hoštice

Oběti světových válek z Velkých
Hoštic, Malých Hoštic i Chlebičova
připomíná památník ve Velkých
Hošticích, kde jsou za Chlebičov
uvedena tato jména:
Adametz Josef (1916-1945),
Alker Karel (1912-1942),
Bia Alfons (1924-1945),
Blokeš Maxmilián (1919-1943),
Böhm Jakub (1920-1944),
Bőhm Josef (1926-1944),
Dehmann Gerhard (1924-1944),
Dehmann Leonard (1926-1944),
Dvořák Josef (1923-1945),
Dvořák Robert (1926-1945),
Granzer František (1906-1945),
Granzer Josef (1902-1945),
Hartmann Leopold (1912-1945),
Hoheisel Leopold (1925-1945),
Hollesch Andělín (1913-1945),
Homola Emrich (1910-1943),
Chalupa Johann (1915-1940),
Jařáb Erich (1927-1945),
Jurczek Erich (1926-1945),
Jurček Augustin (1908-1945),
Klímek Erich (1920-1943),
Klímek Georg (1914-1944),
Klímek Josef (1928-1945),
Klímek Robert (1901-1945),
Kopetz Erich (1923-1945),
Kukol Raimund (1901-1945),
Melar Josef (1945),
Million František (1908-1944),
Návrat František (1909-1943),
Novák Josef (1922-1944),
Nowak Alfons (1914-1940),
Novák Jan (1910-1942),
Placzek Alois (1925-1944),
Placzek Franz (1924-1944),
Possel Richard (1926-1945),
Poštulka František (1908-1945),
Poštulka Johann (1917-1945),
Rehbein Gustav (1921-1945),
Rehbein Richard (1926-1944),
Sedláček František (1924-1945),
Sedláček Josef (1921-1943),
Schaffartzik Josef (1907-1945)
Schaffartzik Emerich (1908-1945),
Smieja Maxmilián (1919-1945),
Stanjura Alfréd (1921-1945),
Škrobánek Paul (1898-1944),
Trulley Franz (1916-1943),
Trulley Heindrich (1914-1942),
Trulley Robert páter (1911-1945),
Wiltsch Alois (1925-1944),
Wiltsch Johann (1909-1945),
Winárek Reinhold (1923-1942)
Woch Paul (1917-1942),
Woch Teofil (1912-1945)

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

6 SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Na výroční členské schůzi konané
dne 11. 1. 2015 v kulturním domě byli
přijati noví členové sboru, kterými
jsou Lukáš Novotný a Kristýna
Jeřábková. Ze sboru odstoupila
sl. Nikol Buchtová. Na schůzi byli
zvoleni delegáti na schůzi okrsku a na
shromáždění delegátů SDH. Volil se
také výbor pro funkční období 5 let.
Zvoleni byli:
Starosta: Ing. Petr Novotný
Místostarosta: Pavel Bena
Velitel: Václav Sedláček
Zástupce velitele: Kamil Jurček
Strojník: David Buchta
Jednatel: Jan Kubín
Hospodář: Krista Lokočová
Vzdělavatel: Aleš Gibes
Vedoucí mládeže: Monika Kellnerová
Kronikář: Mgr. Alena Sedláčková
Referent MTZ: Milan Sedláček
Člen výboru: Jakub König
Předseda revizní komise:
Stanislav Slivka
Člen revizní komise: Miroslav Graca
Člen revizní komise: Karel Kellner

ZAHRÁDKÁŘI
Nejprve bych chtěla všechny
pozdravit v roce 2015 a seznámit Vás
s plány, které v něm máme.
Takže zdravím všechny, kteří svátky
přežili bez úhony, jen s malým
uragánem v kapsách a nějakým
kilem navíc. Každoročně začínáme
výroční schůzí, kde se vyhodnotí akce
loňské a proberou akce nové.
Jestli budou členové souhlasit,
naplánuje se zájezd, soutěž o rozkvetlé
obydlí a vinobraní. Samozřejmě nějaké
brigády a tak dále. O průběhu Vás budu
informovat v dalším vydání.
Dále pro samotné zahrádkáře: začíná
březen a to znamená pomalu předsázet
papriky a rajčata, zkontrolovat muškáty
a jiné okrasné i užitkové truhlíkové
rostliny.
Začít připravovat skleníky a pařeniště.
Zkontrolovat zahradu, popřípadě

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ROKEM
V loňském roce jsme se rozloučili se
dvěma dlouholetými členy našeho
sboru, a to s p. Erhardem Luzarem
a p. Maxmiliánem Armlichem.
Zásahová jednotka měla v roce 2014
jeden zásah při požáru, 2 x při čerpání
vody a čištění silnice během povodní
a jednou při likvidaci vosího hnízda.
Během roku se na bývalém bufetu
a skladu v areálu hasičské zbrojnice
provedla výměna střešní krytiny.

Zveme vás na jarní

BAZÁREK
Přijďte prodat nebo nakoupit
bezva věcičky pro své dětičky
do kulturního domu.
Příjem oblečení:
středa 25. 3. 2015
15:30 až 18:00
Poplatek 1 Kč za každý přijatý kus
Prodej :
čtvrtek 26. 3. 15:00 až 18:00
pátek 27. 3. 15:00 až 17:00
Navrácení věcí a vyúčtování
sobota 28. 3. 10:00 až 12:00
V dny prodeje pro Vás
minikavárnička
a dětský koutek pro Vaše zlatíčka

AKCE V LETOŠNÍM ROCE
Mgr. Alena Sedláčková
Mše svatá za živé a zemřelé členy sboru
(Tel.: 606 266 007)
se uskuteční 10. 5. 2015 od 8.30
v místní kapli.
12.-13. 6. 2015 proběhnou oslavy u příležitosti 90. výročí založení SDH
v Chlebičově. V pátek je na programu námětové cvičení ve spolupráci s ostatními
sbory okrsku, v sobotu pak slavnostní průvod obcí, mše svatá a schůze všech členů
sboru a pozvaných hostů.
15.-16. 8. 2015 proběhne v naší obci hasičský soutěžní víkend, kdy v sobotu
„změří“ své síly veteráni a následně v neděli předvedou své umění nejlepší mužské
i ženské týmy nejen z Moravskoslezského kraje.
JUBILANTI: Raimund Granzer – 85 let, Hilda Armlichová – 90 let.
BLAHOPŘEJEME!!!
Mgr. Alena Sedláčková
ostříhat ovocné stromy a keře, rozhodnout se jakou odrůdu brambor koupit, aby
nám stihly před sadbou naklíčit. Pomalinku nakupovat semena zeleniny nebo
květin a čekat, až nám počasí dovolí na našich zahrádkách začít pracovat. Málem
bych zapomněla na jednu důležitou věc (bez ní už to bohužel nejde), musíme se
dopředu zásobit postřiky proti mšicím, molicím, mravencům, padlí, kadeřavosti,
plísni a jiným škůdcům, kteří by nám mohli zhatit naši snahu.
Ivana Lavická

Foto: Ivana Lavická, výroční schůze
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
ZPRÁVA O ČINNOSTI
Uplynuly první dva měsíce roku 2015 a chovatelé se
připravují na nastávající chovnou a výstavní sezonu.
Někteří z nás se již zúčastnili několika výstav a musíme říct,
že velmi úspěšně.
Zejména se to týká chovatele Miloše Neborovského, který na
Okresní výstavě výletků získal ocenění nejlepšího holuba
výstavy, na klubové výstavě ve Velkých Pavlovicích pak
obdržel čestnou cenu. Ale ani ostatní chovatelé nezahálejí.
Ve svých chovných zařízeních odchovávají první vrhy králíčat,
v odchovnách drůbeže jsou první vylíhlá kuřata a o holubech již
byla řeč. Všichni jsou plni očekávání, jak se jim v chovech bude
dařit, zvláště když řada z nich v loňském roce nakoupila celou
řadu chovných zvířat pro zkvalitnění svých odchovů. Vše ukáže
čas. Nikde totiž není psáno, že spojení sebelepších
a kvalitních zvířat přinese žádoucí výsledky. Prostě příroda je
silnější než člověk...

V měsíci únoru naše organizace zorganizovala společenský
ples. Ples měl vysokou kulturní úroveň, až na účast našich
spoluobčanů. Ke spokojenosti plesajících přispěla hudba
Tommidi a soubor MaLí ŠakaLi, který sklidil obrovský
potlesk a všem se náramně líbil. Při jejich vystoupení sálem
několikrát proběhla mexická vlna, tak byli návštěvníci
spokojeni.
V červenci letošního roku se uskuteční 40. výstava drobného
zvířectva, kterou naše organizace pořádá bez přerušení.
Obecní zastupitelstvo pilně pracuje na rekonstrukci
chovatelské klubovny a pevně věříme, že se letos konečně
dočkáme zlepšení podmínek pro naši činnost a hlavně, že
zapojíme do činnosti mladé chovatele, pro které se tato akce
připravuje.
Přejeme všem mnoho chovatelských úspěchů v roce 2015.
Alois Baránek, předseda

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ANGELIKA, o.s.
Letošní rok začal v našem sdružení
nákupem a vypuštěním 10 ks zajíce
polního. Zajíce jsme zakoupili
s potřebným veterinárním vyšetřením a vypustili v okolí myslivecké
chaty Lovka. Vypuštěné zajíce

Foto: ples, Martin Hanke

Foto: vypouštění zajíců, Martin Hanke

pravidelně přikrmujeme, aby neměli
potřebu migrovat. Toto vypuštění
proběhlo už potřetí, pokaždé v jiné části
naší honitby. Vždy jsme pro nákup
zajíců použili příspěvek od Obecního
úřadu Chlebičov, za což děkujeme.
Další v pořadí byla příprava tradičního
mysliveckého plesu. Až na problém
s hudbou bratří Vídeckých, kteří nás
nechali na holičkách a hráli na jiné akci,
hodnotíme tento ples jako zdařilý, jak
po stránce účasti, tak i konečných
ohlasů účastníků. Tímto se prostřednictvím obecního zpravodaje ještě jednou
omlouváme všem účastníkům plesu za
počáteční zdržení. Velké díky patří
muzikantům Duo Mistrál, kteří velmi

rychle zareagovali a myslivecký ples
doslova zachránili.
Na začátku února vyvrcholila snaha
našeho sdružení o zřízení oblasti chovu
koroptve polní odesláním žádosti na
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Jednání o zřízení oblasti chovu

Foto: hon na Štěpána, Martin Hanke

koroptve polní probíhala měsíce před
odesláním žádosti a byla vedena se
sousedními honitbami. Nakonec se do
navrhované oblasti chovu podařilo
zařadit honitby mysliveckých sdružení
Oldřišov a Velké Hoštice.

Uznání oblasti chovu koroptve polní
je pro nás velmi důležité, protože je
koroptev takzvaným bioindikačním
druhem, což znamená, že prostředí, ve
kterém se vyskytuje, je vhodné i pro
jiné živočichy jako například zajíce,
bažanty, ale i obojživelníky a hmyz.
V současnosti se v přírodě objevuje
stále menší druhová rozmanitost a do
převahy se dostávají druhy, které těží
z lidské činnosti (havranovití, racci,
kormoráni, lišky a divoká prasata).
Vyhlášení oblasti nám pomůže
s těmito nepříznivými vlivy lépe
bojovat, a to jak lepší možností získat
dotace, tak třeba možností lovu
divokých prasat během celého roku.
Divoká prasata jsou v současné době
jedním z největších škůdců jak na
polních plodinách, tak na drobné
zvěři. Na závěr bych požádal občany,
aby se na ochraně nejen koroptví
podíleli sami, a to především v jarních
měsících při venčení svých psů. Pro
zdárné vylíhnutí koroptvích
a bažantích kuřat je důležitý klid, což
je při volném pobíhání psů po polích
jen těžko dosažitelné. Děkuji za
pozornost a pochopení.
S pozdravem „myslivosti zdar“
Martin Hanke

8 ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
ZŠ CHLEBIČOV
POLOLETNÍ HODNOCENÍ

ZÁPIS NOVÝCH PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 29. ledna jsme se tradičně
sešli v nové školní družině. Proč?
Abychom zhodnotili svoji půlroční
práci. Všichni přítomní se dověděli, že
jich z celkového počtu 51 žáka
4 prospěli a 47 dětí prospělo
s vyznamenáním. Je to lepší výsledek
než loni, takže chválím jak děti, tak
i paní učitelky. 36 dětí se může pochlubit samými jedničkami. Jsou to všichni
prvňáčci - 15 žáků - a 21 dětí
z druhé až páté třídy. Žádný žák nebyl
klasifikován nedostatečnou.
26 dětí i jejich rodičů si mohlo
v žákovských knížkách přečíst
pochvalu třídní učitelky. Získali ji
většinou za snahu a píli ve vyučování
a za aktivitu ve vyučování.
Pan starosta, který se pravidelně našeho
pololetního hodnocení zúčastňuje,
všem dětem pogratuloval, poděkoval
všem pedagožkám a popřál nám pěkné
prázdniny. A já jsem se k jeho přání
připojila.

Letos se konal zápis do 1. ročníku
v úterý 20. ledna odpoledne. Paní
učitelky připravily pro adepty různé
úkoly. Budoucí prvňáčci určovali
číslice a některá písmena, přednášeli
básničky nebo zazpívali písničky. Děti
tak hravou formou dokazovaly svoji
připravenost na školu. Letos poprvé
nekreslily postavu, ale dokreslovaly
domeček, mraky, slunce atd.
S kým se tedy setkáme 1. září? Budou to
Štěpán Holas, Hubert Hudeček, Tadeáš
Kaul, Mikuláš Konečný, Lukáš König,
Tobias Sobek, Jakub Stanjura, Robin
Šulík, Patrik Tihelka, Linda Karli,
Antonie Klímková, Agáta Königová,
Karin Trulejová, Andrea Weissová,
Natálie a Nikol Zdražilovy. Žádost
o odklad podali rodiče Elišky
Blahetkové, Antonie a Anastázie
Pikových. Všichni budoucí prvňáčči
mají svou fotografii ze zápisu na
nástěnce v budově školy. Už se na vás
těšíme!

PODĚKOVÁNÍ
O školním karnevalu letos napsali naši
žáci pěknou zprávu. Já bych se přidala
poděkováním za přípravu a realizaci
této náročné akce. A kdo si mé díky
zaslouží? Jsou to sponzoři: Obecní
úřad Chlebičov, firma Latoň a firma
Rohovský, kteří formou peněžního
nebo naturálního daru přispěli na
vytvoření bohaté tomboly. Děkuji také
37 rodičům našich žáků a přátelům
školy, kteří věnovali hračky, školní
potřeby nebo peníze na nákup cen do
tomboly. Největší poděkování patří
členkám výboru Klubu rodičů: paní
Petře Viláškové, Janě a Petře Staré,
Blance Ihnové, Andrei Blahetkové,
Šárce Holasové, Marii Karli a také
nečlenům Klubu rodičů, pánům Tomáši
Starému, Milanu Sedláčkovi
a Jaroslavu Viláškovi. Karneval se
vydařil i zásluhou tří klaunů, kteří celý
program uváděli. Pochválit chci slečnu
Kláru Seifriedovou za krásnou masku
i režii celého odpoledne.
Mgr. Věra Gebauerová, ředitelka

ANKETA VE ŠKOLE, TENTOKRÁT NA TÉMA „ JARNÍ PRÁZDNINY“
Na mladé novináře si zahráli žáci 3. třídy – Bára Holasová nám Anet a hrály jsme si spolu. S taťkou jsme se jeli podívat
a Robert Kašný. Dětem položili následující dvě otázky. na draky.
2. Chtěla bych jet na chatu, na výlet na hory, na nějakou
A co děti odpovídaly? Čtěte a dozvíte se více.
výstavu.
Bára Blahetková /3. třída/
1. Jak jsi trávil čas během jarních prázdnin?
1. Byla jsem u tety na oslavě a taky jsem lyžovala a taky jsem
2. Jak by měly vypadat tvé ideální jarní prázdniny?
bruslila.
2. Chtěla bych jezdit na hory a chtěla bych jezdit na
1. Dopoledne jsem snowboardoval a odpoledne jsem
výlety.
obědval a večer jsem šel na návštěvu.
Tina Karli /3. třída/
2. Jet do Alp.
1. Byl jsem doma, protože jsem byl nemocný.
Martin Domanský /3. třída/
2. Chtěl bych jet na hory bobovat, sáňkovat, bruslit
1. Byla jsem u babičky na tři dny a dvě noci.
a lyžovat.
2. S rodinou na výletě, s jednou kamarádkou na chatě.
Robert Kašný /3. třída/
Aneta Fojtíková /3. třída/
1. Byli jsme na chatě a bylo to tam velice hezké. Ve čtvrtek 1. Byl jsem na Pradědu na vysílači. Byl jsem lyžovat ve
Filipovicích.
jsme byli u paní Zuzky Sedlářové. Ona nám uvolnila celé
2. Jel bych do Německa.
tělo.
2. Chtěla bych jet do ZOO anebo do nějakého cizího kraje. Jakub Trulej /3. třída/
1. Byla jsem na horách a lyžovala jsem. Byla jsem u babičky.
Klidně bych znovu jela do Pasohlávek. Šla bych do
2. Být s rodinou a jet na výlet na hory.
Aquaparku Moravia.
Julie Hyrlíková /3. třída/
Viktorie Stará /3. třída/
1. Byla jsem v termálních lázních v Bešeňové, lyžovali jsme.
1. Byla jsem u babičky. U babičky se mi moc líbilo a byla
jsem tam moc šťastná. Sama nevím, co jsem tam už dělala. 2. Někde s rodiči na výletě.
Bára Holasová /3. třída/
2. Že by k nám přijela moje nejlepší kamarádka Luisa a
1. Byl jsem u babičky a pak jsme jeli do kina.
hrály bychom si spolu.
2. Jel bych na Slovensko do Bešeňové.
Zuzana Weissová /3. třída/
1. Jezdila jsem na výlety, jezdila jsem k babičkám, přijela k Vojta Vilášek /3. třída/
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MAŠKARNÍ PLES
V neděli 18. 1. se uskutečnil maškarní
ples v kulturním domě. Byla tam
spousta masek. Plesem nás provázeli
tři legrační klauni. Přišli a začali se
představovat. Každá maska-dítě, co se
představila, dostala sladkou odměnu.
A potom začaly hry. První byl slepičí
tanec, následoval vláček a potom
štafeta. Po štafetě jsme soutěžili
s rodiči tak, že si dítě sedlo na pytel
a dospělý ho vezl kolem židle. A ještě
další hry, například štafeta s míčkem na
lžičce nebo přetahovaná. A konečně
přišla na řadu tombola, kde jsme mohli
vyhrát spoustu cen. Za všechny hry
jsme dostali sladkou odměnu. Tento
maškarní ples byl príma.
Anička Seifriedová
Foto: Zuzana Mošová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zima se pomalu chýlí ke konci a vládu již brzy převezme
jaro. I když sněhu letos opět příliš nebylo, s dětmi jsme se
určitě nenudili a zažili jsme ve školce spoustu zajímavého.
V prosinci to byla návštěva Mikuláše s nadílkou, zpívání
pod vánočním stromem i povedené předvánoční besídky.

V lednu čekal na naše předškoláčky zápis do základní školy.
Naší velkou společnou akcí byl maškarní karneval v kulturním
domě. Tentokrát jsme se s kolegyněmi proměnily v broučky
a kromě tanečků, soutěží a občerstvení čekala na děti opět
bohatá tombola. Velice děkuji všem sponzorům a rodičům, kteří
nám s přípravou a realizací plesu pomohli.
V lednu nás čekala velká cesta do Krnova, kde jsme byli pozváni
na slavnostní předávání cen do centra volného času, jelikož se
našim dětem podařilo získat krásné 1. a 2. místo ve výtvarné
soutěži.

Únor byl u nás měsíc pohádkový, a tak jsme si ve školce
uspořádali Královský bál. Všichni jsme do školky přišli
převlečeni za princezny a udatné rytíře. Pro děti byly
připraveny soutěže, slavnostní hostina, tanec i rytířský turnaj.
Přijelo za námi také divadélko Smíšek s veselou pohádkou.
Všichni se už těšíme na další společné akce a nové zážitky.

Za kolektiv MŠ
Jana Borunská
Foto: archív MŠ Chlebičov

10 ZŠ VELKÉ HOŠTICE
MODERNIZACE UČEBEN
A VYUČOVACÍCH POMŮCEK
V roce 2014 se nám podařilo získat
dotaci z EU ve výši 652 491 Kč.
Z těchto peněz jsme pořídili
4 interaktivní tabule do dvou učeben
jazyků, učebny přírodopisu a chemie
a nábytek do dvou učeben.
Do družiny jsme koupili nové barevné
stoly a židličky, do jídelny průmyslovou myčku, automatickou pračku
a traktor na sekání trávy. Koncem roku
byly zakoupeny další 3 interaktivní
tabule pro 3., 4. a 5. třídu, jsou již plně
k dispozici žákům a jejich pedagogům. Celkově byla škola v loňském
roce nově vybavena za cca
1 200 000 Kč.
Děkujeme obecnímu úřadu, který se
významnou měrou podílí na financování a modernizaci školy.
SBĚR PAPÍRU
Proběhl ve čtvrtek 22. 1. Nasbírali
jsme celkem 7700 kg - 182 kg/žák.
1. místo: 3. třída
2. místo: 5. třída
3. místo: 1. třída

Děkujeme všem žákům i obětavým
rodičům a příbuzným.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Proběhl rovněž 22. 1. Zatímco rodiče
zapisovali, 27 dětí absolvovalo bohatý
pohádkový program. Předpokládáme,
že do první třídy - vzhledem
k odkladům - nastoupí v září 22-24
dětí.
ŠKOLSKÁ RADA
3 zástupci školy, 3 zástupci obce
a 3 zástupci rodičů žáků byli 5. 2.
ředitelem školy a jeho zástupcem
seznámeni s hospodařením školy
v roce 2014, s novým moderním
vybavením školy, částečně financovaným EU za spoluúčasti obce,
a projednali rozpočet školy na rok
2015 ve výši 1 700 000 Kč.

DEN PROFESÍ V OPAVĚ
Dne 14. 1. navštívili žáci devátého
ročníku spolu s p. uč. Wenzelovou
Masarykovu střední školu zemědělskou
v Opavě. Kluci a holky se blíže
seznámili s obory, které jsou na této
škole vyučovány. Na oboru farmář,
zemědělec si mohli vyzkoušet řídit
traktory, které na škole mají, u zahradníků pomohli s aranžováním jarních
květin. Celý den byl velice zajímavý
a některým možná usnadnil rozhodování, na kterou střední školu poslat
přihlášku.
OLYMPIÁDA V ANGLIČTINĚ
Ve čtvrtek 19. února se žákyně 9. třídy
Sabrina Spruchová zúčastnila okresního kola v olympiádě z anglického
jazyka. V konkurenci 34 dětí ze škol
celého okresu skončila na pěkném
12. místě. Gratulujeme.
ETIKETA
V pondělí 16. 2. si žáci 2.–9. třídy
vyzkoušeli formou řízených scének
různé situace společenského chování.
Žáci zaplatili po 30 Kč, SRPŠ přispělo
8 Kč na žáka.

VÝSLEDKY 1. POLOLETÍ
Průměr známek za 1. pololetí
2014/2015: 1,36 (vloni: 1,37).
ÚSPĚCH VE FLORBALE

Foto: archív ZŠ V. Hoštice

V úterý 20. 1. se uskutečnilo okresní
finále ve florbalu starších dívek. Naše
osmačky a deváťačky do tohoto finále
postoupily již o týden dříve z prvního
místa v okrsku. V okrese si vedly
rovněž skvěle, obsadily úžasné
3. místo, jen díky horšímu skóre.
Hrály: N. Vožníková, M. Černohorská,
P. Bochňáková, A. Šimečková,
K. Dudová, E. Armlichová,
V. Stanjurová, A. Stará.
Poděkování patří p. uč. Vítkovi, který
děvčata připravoval. Blahopřejeme!
LYŽÁK

ŠERMÍŘI A PŘEMYSLOVCI
Foto: archív ZŠ V. Hoštice

Foto: archív ZŠ V. Hoštice

Ve čtvrtek 19. 2. zhlédla celá škola
v tělocvičně vystoupení skupiny
historického šermu - dozvěděli jsme se
všechno o Přemyslovcích od Bořivoje
a Ludmily po Břetislava a Jitku, poznali
jsme, jak a co si válečníci té doby
oblékali, jak a čím bojovali. Vystoupení
stálo 40 Kč na žáka, polovinu zaplatilo
SRPŠ z peněz získaných příspěvkem
rodičů a sběrem papíru.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU A DUBNU:
• Turnaj ve stolním tenise o přeborníka školy • Recitační soutěž • Soutěž k Měsíci
knihy • V dubnu Den země a zapojení do projektu uklidmecesko.cz • Exkurze na
jarní Floru Olomouc

1.-6. 2. bylo 33 dětí z 5.-9. tř. s p. učiteli
Straubem, Vítkem a Filipem (externista) na Karlově na lyžařském výcviku.
Ubytovaní byli na chatě Marion a na
výcvik docházeli do nedalekého ski
areálu Pawlin. Kromě lyžování na
svahu si někteří zkusili
i běžkování po okolí. Ve čtvrtek
dopoledne na svahu rozhodovaly
desetiny sekund o nejúspěšnějších
slalomářích a slalomářkách. Odpoledne
se nejdříve všichni vystrojili v parádních převlecích na maškarák a po večeři
vyrazili na svah na večerní lyžování.
V pátek proběhlo vyhodnocení.
Nejlepší si odnesli ceny a diplomy
a všichni určitě kupu zážitků a vzpomínek na hodně dlouho.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel školy
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SPORT
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 14. 2. 2015 uspořádal Café bar Eldorádo 1. ročník
zimního turnaje v malé kopané. Turnaj se uskutečnil na
našem minihřišti s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ
v Chlebičově.
Vzhledem k omezenému počtu týmů neměli pořadatelé
problém s přihláškami mužstev, kterých nakonec bylo 6. Čtyři
mužstva byla cizí a dvě domácí. Potěšením byla i účast dívčího
týmu, za které hrála Eliška Stanjurová a v brance chytal její
otec Jiří Stanjura. Turnaj se hrál systémem každý s každým na
2 x 8 min. V den turnaje se udělalo krásné počasí, které hráčům
přálo celý den. Turnaj řídil jako hlavní rozhodčí pan Jaromír
Válek.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo "Inter Malé Hoštice", na
druhém místě skončilo oldřišovské mužstvo "Bez dechu"
a třetí skončilo mužstvo domácího Red Bullu. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Ondřej Šafarčík z mužstva Inter Malé
Hoštice, nejlepším střelcem se stal Denis Bořucký z mužstva
"Bez dechu", nejlepším brankářem byl vyhlášen Jiří Stanjura

SK VIKTORIA - A MUŽSTVO
Naše 1. mužstvo je po podzimní části I. A třídy na pěkném
4. místě. Přes zimní přestávku skončili v kádru áčka Tomáš
Otýpka a Jakub Marčík. Hostování skončilo Martinu
Prohászkovi (Hradec nad Mor.) a Martinu Němčíkovi
(SFC Opava). O tyto 2 hráče máme zájem
i nadále a doufejme, že se nám podaří jejich působení
prodloužit do léta. Nadále se snažíme a jednáme o příchodu
nových dvou hráčů, jednoho obránce a útočníka, pro doplnění
kádru. V jarní části soutěže se chceme určitě nadále pohybovat
v horní části tabulky. Odehráli jsme už 3 přípravná utkání:
Chlebičov – Háj ve Slezsku (KP) 1:2
Chlebičov – Litulovice (OP) 5:3
Chlebičov – Velké Heraltice (I. B) 6:4
Další naplánovaná utkání jsou:
8. 3. Chlebičov – Stěbořice (OP), 15. 3. Chlebičov – Kozmice
(I.B), 22.3. Chlebičov – Velké Hoštice (I. B).
Zveme všechny fanoušky na první mistovské utkání, hraje
se doma, v neděli 29. 3. v 15:00, derby s Bolaticemi.

z mužstva FC Pasadena a miss turnaje se stala Veronika
Vítková. Každé mužstvo obdrželo od pořadatelů hodnotnou
cenu a nejlepší hráči a miss turnaje obdrželi ceny z rukou
starosty obce Chlebičov pana Ilji Novotného.
Foto: ing. Pavel Novotný

Pořadatelé děkují všem
hráčům za aktivní
zapojení do hry a už teď
slibují chlebičovským
občanům uspořádání
nočního turnaje v malé
kopané, který se
uskuteční na přelomu
června letošního roku.

Za pořadatele
Tomáš Pika a ing. Pavel Novotný

TURNAJ V KUŽELKÁCH
Foto: David Stanjura

Dne 27. 2. 2015 pořádala
SK Viktorie Chlebičov
13. ročník turnaje
v kuželkách „O přeborníka obce Chlebičov“.

Zúčastnilo se celkem 20 hráček a hráčů. Hrálo se 3 x
„do plného“ a 1 x „na dorážku“. Turnaj byl rozdělen na kategorii
žen a kategorii mužů. Celkovým vítězem se stal již po páté Jiří
Hollesch.
Kategorie žen:
1. Lucie Matušovská
2. Lucie KlÍmková
3. Petra Holleschová
(roz. Trávníčková)

Kategorie mužů:
1. Jiří Hollesch
2. Tomáš Levák
3. Dalibor Hollesch
David Stanjura, pořadatel

Nejmladší účastníci (zleva): Klímková Lucie, Klímková Antonie,
Hollesch Ondřej, Stanjura Jakub, Hollesch Daniel.

Kamil Stanjura, předseda
PLÁN AKCÍ SK VIKTORIA 2015
3/2015 nohejbalový turnaj
6/2015 stanování ml. žáků
6/2015 malá kopaná – noční turnaj
7/2015 dětský stanový tábor
25. 7. 2015 memoriál A. Bitomského
10/2015 badminton ženy
11/2015 badminton muži
21. 11. 2015 turnaj - stolní tenis
19. 12. 2015 halový turnaj v malé kopané
31. 12. 2014 silvestrovský zápas „Svobodní - Ženatí“

Foto: Kamil Stanjura
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SK VIKTORIA - FOTBAL ŽÁCI
S přípravou na jarní část soutěžního ročníku 2014/2015
jsme začali první únorovou neděli v naší hale. V sobotu
7. února jsme se zúčastnili halového turnaje ve Štítině, kde
jsme za účasti pěti týmů obsadili krásné 3. místo.
Naše výsledky:
Chlebičov - Štítina "A" 1:0 (jako jediní jsme
dokázali porazit pozdějšího vítěze turnaje)
Chlebičov - V. Hoštice 3:4
Chlebičov - Štítina "B" 1:2
Chlebičov - P. Polom 2:0
O naše branky se postarali J. Moša a R. Řeháček. V neděli
22. února jsme uspořádali v naší hale už osmý ročník turnaje

"O pohár starosty obce". Tady už se nám tolik nedařilo.
Prohráli jsme s Oldřišovem, Kobeřicemi a se Štítinou, jediný
bod nám byl připsán za remízu 1:1 s V. Hošticemi. Trefil se
R. Řeháček. Partneři tohoto turnaje byli SK Viktorie
Chlebičov, obec Chlebičov a ZŠ Chlebičov.
Ještě se chystáme startovat na turnaji ve víceúčelové hale
v Opavě (23. 3.) a pak bude následovat určitě nějaký
"přáteláček" na trávě. První mistrovské utkání je naplánováno
na 12. 4. od 13:30 na našem hřišti s Pustou Polomí. Už se
těšíme.
Roman Stanjura, trenér

SK VIKTORIA - MINIPŘÍPRAVKA
Vážení sportovní diváci,
nejen muži SK Viktorie se připravují na jarní část soutěží,
ale poctivě, od 16. 1., se pravidelně zúčastňují
tréninkových jednotek i nejmenší reprezentanti naší obce.
V zimním období trénujeme 1 x týdně, a to v pátek od 15 hod.
v naší hale. Kádr čítá 15 fotbalistů, kteří takřka ve 100 % počtu
docházejí na tréninky a zdokonalují se ve fotbalových
dovednostech. V měsíci lednu jsme sehráli přátelské utkání
v naší hale s týmem Oldřišova. Pro zpestření zimních měsíců
Foto: Jana Borunská

se účastníme turnajů pořádaných okolími oddíly.
Dne 21. 2. jsme se zúčastnili turnaje v Bolaticích, kde jsme po
urputných bojích odešli poraženi, ale náš brankář, Vojtěch
Axmann, získal cenu nejlepšího brankáře turnaje. O týden
později jsme byli pozváni do sportovní haly ve Strahovicích,
kde turnaj pořádal Spartak Rohov. V turnaji, kde se neurčovalo
pořadí, se nám vedlo o poznání lépe, dokázali jsme zvítězit nad
výběry Rohova A a B, remizovat s týmy Strahovic a Kobeřic,
porážku nám uštědřil tým Hněvošic. Naše branky stříleli Matěj
Borunský 4, Hynek Gatnar a Florián Halfar po 1. Reportáže
s oběma povedenými akcemi můžete zhlédnout na TV
Hlučínsko.
V dubnu máme v plánu sehrát turnaj v Městské hale v Opavě
pořádaný OFS Opava. S příchodem jara budeme víc využívat
naši UT a travnaté hřiště, a to jak k tréninkům, tak přátelským
utkáním, ať jsme co nejlépe připraveni na mistrovské utkání,
které začínáme 21. 4. na hřišti Hlučína.
Závěrem chci poděkovat výboru SK Viktorie, obci Chlebičov za
vytvoření či poskytnutí kvalitních podmínek pro výchovu
nejmenších hráčů, nesmím opomenout vzornou součinnost
party rodičů, bez které by mužstvo Minipřípravky nefungovalo.
Vilém Axmann, trenér

REKONSTRUKCE STARÉHO HŘIŠTĚ
Vážení občané Chlebičova.
Jménem vedení SK Viktorie Chlebičov nám dovolte Vás
krátce seznámit s jednou z nejdůležitějších stavebních
úprav, které začaly probíhat v areálu SK Viktorie
Chlebičov koncem ledna letošního roku. Jedná se
bezesporu o jednu z nejvýznamnějších stavebních akcí od
výstavby druhého travnatého hřiště, které bylo uvedeno
do provozu v roce 1998.
Někdy před pěti lety začalo vedení SK Viktorie Chlebičov
uvažovat o generální rekonstrukci starého, tzv. tréninkového
hřiště. Ještě pod vedením předsedy SK Viktorie Chlebičov

V AREÁLU SK VIKTORIE CHLEBIČOV

pana Emila Königa se výkonný výbor a následně valná hromada
SK Viktorie Chlebičov rozhodla nejprve majetkoprávně
vypořádat s převodem nemovitostí, lépe řečeno starého hřiště,
neboť původní smlouva o převodu majetku ze státu na
SK Viktorii Chlebičov nás zavazovala 10 let nenakládat
s majetkem. V roce 2012 jsme konečně mohli bezúplatně
převést majetek na obec Chlebičov, kdy zastupitelé s tímto
převodem vyslovili souhlas. Následně byla uzavřena nájemní
smlouva mezi SK Viktorií Chlebičov a obcí Chlebičov, a to na
dobu 15 let. Na základě této smlouvy se rozhodl výkonný výbor
SK Viktorie Chlebičov v druhé polovině roku 2013
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vypracovat na své náklady projekt na stavební úpravy starého
travnatého hřiště na hřiště s umělým povrchem 3. generace.
Po vypracování projektu jsme posléze v roce 2013 požádali
Zastupitelstvo obce Chlebičov o uzavření tzv. smlouvy o právu
provést stavbu na cizím pozemku. Zastupitelé rovněž s tímto
návrhem souhlasili a my jsme, na základě podepsané smlouvy,
požádali v tzv. sloučeném územním a stavebním řízení
o vydání územního a stavebního povolení, které nám Odbor
výstavby Magistrátu města Opava v prosinci roku 2013
pravomocně vydal. Po schválení valnou hromadou SK
Viktorie Chlebičov jsme v březnu roku 2014 požádali o získání
dotačních prostředků z vyhlášeného investičního programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora
rozvoje materiálně technické základny sportu a tělovýchovy
pro rok 2014.
Během roku se sice neustále měnily podmínky programu,
nicméně začátkem prosince 2014 nám přišla
z MŠMT radostná zpráva o přidělení finančních prostředků ve
výši 5.796.039,- Kč, což činí 80 % z celkových nákladů této
rekonstrukce (celkové náklady dělají dohromady částku
7.245.299,- Kč). Jelikož jsme museli velmi rychle jednat,
usnesl se výkonný výbor SK Viktorie Chlebičov požádat
o účelovou finanční dotaci Zastupitelstvo obce Chlebičov, a to
o finanční částku ve výši 1.449.260,-Kč. Kdybychom totiž tuto
částku ve výši 1.449.260,- Kč, která není součástí dotace
a jedná se tak o částku, která jde na vrub příjemce dotace,
neproinvestovali do konce roku 2014, nesplnili bychom
podmínku rozhodnutí o poskytnutí dotace a nárok na výše
uvedenou dotaci by nám zanikl. Zastupitelstvo obce Chlebičov
přes dlouhou diskuzi na svém prosincovém jednání dotační
příspěvek pro SK Viktorii Chlebičov schválilo a my jsme
následně u zhotovitele stavby, kterou je společnost Zelený
Pažit, s.r.o. z Ostravy, zakoupili umělý travnatý povrch, čímž
jsme splnili podmínky pro poskytnutí dotace z MŠMT.

Po nezbytných administrativních krocích a uzavření smluv
s technickým dozorem stavby a dozorem BOZP, bylo staveniště (staré hřiště) na konci měsíce ledna předáno k realizaci
zástupcům uvedené společnosti Zelený Pažit. Přestože nám
z kraje února nepřálo počasí, v současné době se již na hřišti
pracuje v plném proudu. Podle podepsané smlouvy musí být
hřiště dokončeno do 31. 5. 2015 a následně nejpozději do
1. 7. 2015 musí být doručeny veškeré potřebné dokumenty
k oprávněnosti čerpání dotace na MŠMT do Prahy.
Doufejme, že nás na této dlouhé cestě čeká už co nejméně
úskalí a že se společně začátkem prázdnin letošního roku
dočkáme slavnostního otevření tohoto zrekonstruovaného
Foto: Pavel Novotný

hřiště, které určitě využijí hlavně v zimních měsících nejenom
naše mužstva, ale i fotbalisté ze širokého okolí.
Ještě jednou bychom chtěli tímto poděkovat všem, kdo se na
přípravě této náročné akce podíleli, ale především
Zastupitelstvu obce Chlebičov, bez jejichž rozhodnutí bychom
se do uvedené realizace nemohli pustit.

Kamil Stanjura, předseda SK Viktorie
Ing. Pavel Novotný, člen výkonného výboru SK Viktorie

10. ROČNÍK HALOVÉHO TENISOVÉHO TURNAJE
RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE ČTYŘHŘE
Dne 28. 2. 2015 byl v TENIS CENTRU OPAVA odehrán již 10. ročník turnaje ve čtyřhře rodinných příslušníků pořádaný SK Viktorií Chlebičov. Tohoto turnaje se letos zúčastnilo celkem 6 dvojic. Turnaj se odehrál systémem každý s každým na
jeden set. Vítězem, bez jediné porážky, se stala dvojice Ciminga Jaroslav a Czerny Daniel. Všichni tenisté byli oceněni
věcnými dary od sponzorů.

Foto: Roman Stanjura

Celkové výsledky:
1. Ciminga Jaroslav / Czerny Daniel
2. Stanjura Kamil / Ihn Josef, König Michal
3. Dostál Radim / Dostál Petr
4. Chmelař Jiří / Kurzila Dalibor
5. Stanjura Radim / Matušovský Marek
6. Ciminga Stanislav / Lamla Kryštof
Děkuji za účast všem tenistům a sponzorům turnaje:
TENIS CENTRUM OPAVA, obec Chlebičov, SK Viktorie
Chlebičov.
Kamil Stanjura
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16 POZVÁNKA
KONCERT KAPELY FLERET

FC Bžž Vás zve na koncert kapely FLERET, v sobotu 18. dubna 2015.
90minutový koncert kapely FLERET proběhne v chlebičovském kulturním domě.
Sál bude otevřen od 20:00 hodin, koncert pak začne ve 21:00 hodin.
Vstupné je v předprodeji 130,- Kč, na místě pak 150,- Kč
(předprodej - Martin Fero König, Boženy Němcové 124, tel.: 724445217).
Na baru čepované pivo, nějaká ta kořalenka, nealko na zapití,
domácí klobásy s pečivem...
Bude v provozu šatna.
A výtěžek z ní darujeme na chlebičovský letní dětský tábor 2015.
Po koncertu bude možnost zakoupit si cokoliv od kapely FLERET
...trička, CDčka, knížky...
Sál je nekuřácký a je omezena jeho kapacita.
Moc se na Vás těší FC Bžž.
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