ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní zima se vyznačovala malou sněhovou pokrývkou, ale vynahradila si to teplotami, které padaly až k –20 °C. Půda je promrzlá
do hloubky 50 cm, takže zahrádkáři, zemědělci a stavbaři musí
svou práci ještě na nějakou dobu odložit.
Jako každoročně proběhla v naší obci plesová sezóna, která byla –
oproti jiným obcím – zdařilá. Děkuji všem organizátorům, společenským organizacím a všem sponzorům za důstojný průběh plesové
sezóny a pevně věřím, že tato tradice bude pokračovat i nadále.
V naší obci proběhla od 5. do 7. ledna Tříkrálová sbírka, na které
se vybralo 51 625 Kč, což činí 44,39 Kč na osobu. Koledníkům
a všem, kteří přispěli, patří mé velké poděkování.
Zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání dne 9. 3. 2017 schvá-

lilo rozpočet na rok 2017 ve výši 36 576 000 Kč. Pevně věřím,
že se tato částka navýší o dotace, o které jsme pro tento rok žádali.
V roce 2017 máme v plánu realizovat následující akce: opravit cestu na Svobodu, začít po žních budovat „Park Chlebičov“, zakoupit
nákladní vozidlo a 4 kontejnery, připravit projektovou dokumentaci
a stavební povolení na stavbu rybníku, dokončit rozšíření dětského
hřiště, nakoupit nové židle a opravit parkety v KD, odhlučnit sportovní halu, rozšířit katastr obce, zakoupit osobní automobil pro OÚ.
Věřím, že společnými silami tyto náročné úkoly zdárně zvládneme.
Do dalších dnů Vám, milí spoluobčané, přeji hojnost zdraví, lásku,
rodinnou pohodu, příjemné prožití velikonočních svátků a Boží požehnání.
Ilja Novotný
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INFORMACE Z OBCE
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

SENIOŘI

Vážení spoluobčané,

Začínali jsme plesem a ten byl skvělý,
protancovali jsme ho celý.
Zpívali jsme a losovali,
byla bohatá tombola
a skoro všichni vyhráli.
Přijďte všichni mezi nás,
každý měsíc je veselo u nás.

dovolte mi krátké ohlédnutí za rokem 2016:
V minulém roce jsme dokončili všechny úkoly, které jsme si vytyčili – byla dokončena kanalizace, počítačová učebna v základní škole, semafor a přechod pro chodce, propojení chodníků ulic
Vrchní a Hlavní, přestavba čekárny lékařky a vybudování nové
kanceláře pro účetní obce a další drobné akce.
V roce 2016 v naší obci zemřelo 12 občanů a narodilo se 21 dětí.
K 31. 12. 2016 měl Chlebičov 1 163 občanů.
Děkuji všem složkám v obci za pořádání různých kulturních,
sportovních a společenských akcí a věřím v dobrou spolupráci
po celý rok 2017.
Ilja Novotný

Chtěla bych poděkovat Pavlu Wochovi, který se postaral
o naši dobrou náladu, dále moc děkuji sponzorům: p. Zuzce
Kašné, p. Milanovi Rohovskému a p. Alfrédu Latoňovi za jejich krásné ceny do tomboly. Mockrát ještě jednou děkujeme!
Za všechny Maruš Poštulková

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM OBECNÍHO PLESU
Zastupitelstvo obce Chlebičov děkuje sponzorům 17. obecního plesu, který obec Chlebičov pořádala v sobotu 14. 1. 2017,
za dárky do tomboly. Také Vy jste přispěli k celkově příjemné
atmosféře plesu a spokojenosti výherců, za což znovu děkujeme.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň.
Sponzoři obecního plesu 2017:
Myslivecký spolek „Angelika“ Chlebičov, Latoň & Wieder,
EKO – Chlebičov a. s., Slezské stavby Opava s. r. o., Ing. Petr Stuchlík, Chovatelé Chlebičov, Zahradnictví Milan Sedláček, Jaroslav
a Ing. Stanislav Cimingovi, Vodostav Ostrava, spol. s r. o., Café bar
Eldorádo, Ing. Vít Lesák, Květiny Milan Rohovský, Kastelán – Aleš

Karli, Patrik Lamla, Bc. Aleš Kašný, Slezská Siesta, Milan Baďura,
Roman Stanjura, David Klimek, Milan Lorenz, Ing. Vilém Stiborský,
Jindřich Vavřinčík, Jan Šupík, Elektro – Karel Novák, RSE Project
s. r. o., FC Bžž, AVZO Chlebičov, SDH Chlebičov, Zahrádkáři Chlebičov, SK Viktorie Chlebičov, Pavel Trulej, Schvacha–Stromský,
PROPARK s. r. o. – Pavel Moša, Ladislav Tutko, Bohuslav Klímek,
AUTOCONT Opava, Gabriela Kaulová, Lenka Poštulková, Jiří
Knopp, Kamil Mucha, Jiří Dzida, Jiří Otlík, Josef Matušovský, Jakub Otlík, ARAKO spol. s r. o., Michal Šimeček, Rostislav Pečinka.
Zuzana Kašná

DVOJNÁSOBNÁ DIAMANTOVÁ SVATBA

foto: Petr Gattnar

Obřadní síň Obecního úřadu v Chlebičově byla dne
14. 1. 2017 svědkem mimořádné události. Připomenout si svůj svatební slib, daný před 60 lety, přišly
hned dva páry. Manželé Adelaida a Erich Mikolajští
s manželi Lucií a Norbertem Chalupovými, kteří společně oslavili diamantovou svatbu, jsou navíc nejbližší
rodinou – nevěsty jsou sestry a v roce 1957 se vdávaly
téměř zároveň, s odstupem dvou dnů.
Starosta obce Chlebičov připravil pro oslavence a jejich
hosty malý obřad, na jehož konci jménem celé obce
popřál oběma párům především mnoho zdraví a štěstí, aby se mohli i nadále opřít o vzájemnou lásku, úctu
a toleranci.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho šťastných
dnů prožitých ve zdraví!
Zuzana Kašná
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VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ
Drazí spoluobčané, bratři a sestry,

Byla to vskutku nevýslovná radost, kterou zakusily, když spatřily svého Pána.
I nám dnes, stějně jako ženám, které zůstaly s Ježíšem během umučení, Vzkříšený opakuje, abychom neměli strach, až se staneme posly zprávy o jeho
zmrtvýchvstání. Drazí spoluobčané, bratři a sestry, je nesmírně důležité, zvlástě
v dnešní době, vrátit se k pravému křesťanství, což bylo samozřejmostí našich
rodičů, babiček a prababiček.

opět po delší době se k Vám obracím v období postní doby. Jedná se o příhodný čas, který máme využít
jako přípravu na největší svátky liturgického roku –
na Velikonoce. Vzpomeňme na 40denní usebrání
Ježíše Krista na poušti. Je to příhodný čas, který nás
vede ke vztahu k našemu Pánu. Církev už po staletí Přeji Vám požehnané Velikonoce, radostné aleluja a onu odvahu stát se posly
vyzývá svěřený lid k modlitbě, půstu a almužně. Ano, pravých hodnot.
to jsou prostředky k obnově našeho duchovního života,
P. ThLic. Radovan Hradil
ale také k narovnání našich vztahů k sobě navzájem,
je to období k uvědomění si pravých hodnot v našem
životě. Jedině na tomto základě můžeme prožít opravdové svátky velikonoční.
V atmosféře velikonoční radosti nás liturgie přivádí k Ježíšovu hrobu, který se – podle vyprávění
Matoušova evangelia – daly navštívit Marie Magdalská a jiná Marie, které byly pohnuty láskou
k Ježíši. Evangelista vypráví, že jim Ježíš vyšel vstříc
a řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím,
ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ (Mt 28,10)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

foto: Aleš Kašný

Vedení obce Chlebičov se připojuje k poděkování
Charity Opava, které jsme obdrželi od jejího ředitele,
pana Jana Hanuše.
Děkujeme za Vaši štědrost a dobrou vůli, díky kterým
se v Tříkrálové sbírce podařilo v naší obci vybrat opět
rekordní částku – 51 625 Kč. V přepočtu na obyvatele se jedná o částku 44,39 Kč na každého občana
Chlebičova.
Rádi bychom také poděkovali těm, kteří neváhali
vyrazit v třeskutých mrazech a příspěvky na dobrou věc vybírali: Je to paní Anna Rucká, se kterou
koledovali Rozálka Uvírová, Tobias Sobek a Adam
Konečný. Další skupinu tvořila paní Anežka Kurková s Tinou a Sebastianem Karli a Viktorem
Kurkou. Poděkování patří rovněž paní Daně Šimečkové, která doprovázela Aničku Seifriedovou,
Natálku Přibylovou a Aničku Šimečkovou, a v neposlední řadě panu Michalu Stromskému, se kterým
obcházeli vesnici Adam Beinhauer, Adam Přibyla
a Lukáš Trávníček.
Zuzana Kašná
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INFORMACE Z OBCE
PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ				

19. 3. 2017

Obřadní síň obecního úřadu, pořádá obec Chlebičov

TURNAJ V KUŽELKÁCH			

24. 3. 2017		

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ			

29. 3. 2017

Knihovna v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

NOC S ANDERSENEM			

31. 3. 2017

Knihovna v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

BADMINTON – MUŽI			

1. 4. 2017

STAVĚNÍ MÁJE				

30. 4. 2017 		

PÁLENÍ ČARODĚJNIC			

6. 5. 2017		

DEN MATEK 				

11. 5. 2017, 16:30

DĚTSKÝ DEN 				

20. 5. 2017

KÁCENÍ MÁJE 				

27. 5. 2017		

Lipjo, pořádá AVZO Chlebičov

OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ			

červen 2017		

Lipjo, pořádá obec Chlebičov

MOTORKÁŘSKÝ SRAZ			

2.–4. 6. 2017		

Lipjo, pořádá AVZO Chlebičov

SOUTĚŽ VETERÁNŮ			

10. 6. 2017 		

Lipjo, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chlebičov

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR 		

11. 6. 2017 		

Lipjo, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chlebičov

TURNAJ – MALÁ KOPANÁ NAD 40 LET		

23. 6. 2017

TURNAJ V NOHEJBALE DVOJIC		

24. 6. 2017		

Kuželkárna Opava, pořádá SK Viktorie Chlebičov

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov
Lipjo, pořádá AVZO Chlebičov
Školní hřiště, pořádá obec Chlebičov a Zahrádkáři
KD v Chlebičově, pořádá ZŠ a MŠ Chlebičov
Lipjo, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chlebičov

Hřiště s umělým povrchem, pořádá SK Viktorie Chlebičov
Školní hřiště, pořádá SK Viktorie Chlebičov

NOC S ANDERSENEM
Letos budeme 31. března nocovat s hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek a my už se těšíme, až za dětmi
zavítají Fifinka, Bobík, Pinďa či Myšpulín. Také si budeme připomínat 180 let od napsání pohádky Hanse
Christiana Andersena Císařovy nové šaty. Bližší informace děti dostanou ve škole.
Zuzana Mošová

SVOZY ODPADŮ 2017
Vážené dámy a pánové,

rovněž čisté plechové obaly od potravin či nápojů.
Sklo lze vyvážet do kontejnerů, které jsou k tomu určené a které
naleznete za kulturním domem a u prodejny TEMPO. Prosím,
respektujte termíny pro vhazování odpadů – denně od 8.00
do 19.00 hod. Můžete sem vhazovat sklo čiré (tzv. transparentní)
i barevné, do nádob ale nepatří porcelán, keramika, drátosklo,
zrcadlové sklo, kovy, plasty, papír, komunální odpady. Do kontejnerů – ani vedle nich (!) – nepatří skla větších rozměrů jako
např. okenní tabule apod. Tato skla musí být umístěna mezi
velkoobjemové a nebezpečné odpady, jejichž sběr bude v letošním roce zajištěn v sobotu 29. dubna a v sobotu 28. října.

děkujeme všem občanům za včasnou úhradu poplatků za odpady
a připomínáme termíny svozů směsného komunálního odpadu
v tomto roce. Popelnice budou i v letošním roce vyváženy firmou
Marius Pedersen každých 14 dnů, vždy v pondělí v sudém týdnu.
V případě jakékoliv změny (např. vzhledem k svátkům) budete
včas informováni.
Plasty, tetrapaky a kovové obaly budou opět sbírány ve žlutých pytlích, které jste obdrželi při platbě. Do žlutých pytlů patří
všechny plastové láhve od nápojů, folie od potravin, obaly od
domácích čisticích prostředků a přípravků, použité plastové výrobky, neznečištěný pěnový polystyren, tetrapaky apod. Sbírají se

Zuzana Kašná
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI

foto: Ivana Lavická

A máme tady první zpravodaj v roce 2017. Jako každý rok
začínáme výroční schůzí, kde probereme všechny plusy
a minusy z loňského roku. Pak následuje 5. 8. zahrádkářský večer, 19.–20. 8. Dny obce Chlebičov a 16. 9. vinobraní.
Na všechny akce vás srdečně zveme a zároveň tímto chci
oslovit naše členy: „jestli budete mít chuť a čas pomoci
při kterékoli akci, rádi Vaši pomoc přijmeme“.
Na výborové schůzi jsme se rozhodli obnovit tradici výstavy ovoce, zeleniny, květin a bylinek, ale tentokrát ji chceme
pojmout v širším měřítku, to znamená i výrobky ze zeleniny
a ovoce a jejich ochutnávky, například: zavařeniny, čalamády, pomazánky, marmelády, šťávy, koláče, buchty, likéry,
medy, kečupy a jiné. Věříme, že každý umí něco, s čím by
se rád pochlubil, popřípadě se podělil o recept. Touto výstavou chceme oslovit nejen členy, ale všechny obyvatele
obce. Termín máme v září, datum se upřesní podle počasí,
aby se dalo posedět a pobavit venku v areálu zahrádkářů.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

CHOVATELÉ

foto: Jaroslav Trávníček

Letošní rok jsme zahájili přípravou na náš tradiční ples. Ten
se uskutečnil dne 28. 1. v obecním kulturním domě. Účast
spoluobčanů na plese nebyla nijak vysoká, ale i přesto
se konal. Z našeho pohledu to byl ples velmi zdařilý a všem
zúčastněným se společenská akce líbila.
Dne 10. 2. se konala výroční členská schůze našeho spolku. Zhodnotili jsme v přítomnosti starosty naší obce, hostů,
přátel a členů naši práci v uplynulém roce.
V současné době již máme první vrhy králíků, jsou nalíhnutá kuřata a v holubnících se v hnízdech hemží první holoubata. Jaro se probouzí, Velikonoce se blíží –
to je radostným znamením nového života v chovech našich
domácích mazlíčků.
Nemilou součástí našeho chovatelského života je výskyt
ptačí chřipky, která nás omezuje ve svodech a výstavách.
Bohužel se budeme muset s tímto problémem naučit žít
i v dalších letech.
Jaroslav Trávníček se zúčastnil ve dnech 25.–26. 2. v Pardubicích semináře a školení na téma problematika chovu
drůbeže, a to slepic, hus, kachen, krůt, perliček a křepelek.
Pokud má někdo zájem a otázky z této oblasti, může se
na uvedenou osobu obrátit.
Jaroslav Trávníček
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
z Ytongu i udělat nové omítky.
Plány na rok 2017 už jsou také jasné: Mše svatá za živé a zemře-

Vážení spoluobčané,
jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů v Chlebičově Vám přeji
do roku 2017 hodně štěstí, zdraví, úspěchů, radosti a pohody. Zároveň
bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří přiložili ruku
k dílu na akcích, které jsme v loňském roce pořádali nebo se na nich
podíleli. A nebylo jich málo…
Jednalo se o tradiční akce – zorganizovali jsme tradiční hasičský bál a uspořádali dětský den a také se významně podíleli na rozsvěcení vánočního stromu u základní školy. Objevily se ale
i nové, jako například Dny obce nebo účast na projektu Česko zpívá
koledy.
Zásahová jednotka měla v roce 2016 jeden zásah při požáru trafostanice, jeden zásah při požáru stromu za hřištěm a jeden-

lé členy sboru SDH Chlebičov se uskuteční v sobotu 7. 5. 2017
v 17 hodin v kapli v Chlebičově. Také letos zorganizujeme dětský den.
Pravděpodobný termín je 20. 5. Soutěž veteránů a pohárovou soutěž
začleněnou do Moravskoslezského poháru pořádáme v jednom víkendu, a to 10. 6. 2017 (veteránská soutěž) a 11. 6. 2016 (MSP). Dále chceme
uskutečnit výpravu do Stzrelce Opolskie na jejich soutěž a rádi bychom se zajeli podívat na Goru Svaté Anny do Polska, kde se uskuteční
setkání zástav a slavnostní mše. Ve spolupráci se základní školou budeme rozsvěcet vánoční strom. Chceme také dokončit zvelebení naší
zahrady a úpravy bufetu, obnovit nátěr na stolech a zábradlí v pergole.
Ještě jednou děkuji všem členům za obětavou službu pro sbor
a družstvům i jednotlivcům za reprezentaci obce v požárním sportu.
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem hasičům a jejich rodinám především pevné zdraví a mnoho úspěchů v soutěžích.

krát byla u likvidace vosího hnízda. Družstva i jednotlivci si velmi
dobře vedli v požárním sportu. Podařilo se nám - ve spolupráci
s obecním úřadem - v bývalém bufetu nahoře v areálu SDH podbít
a zateplit strop, natáhnout novou elektřinu, zateplit stěny a dozdít stěny

Petr Novotný, starosta sboru

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA SDH CHLEBIČOV
Soutěžní družstvo mužů se v roce 2016 zaměřilo, jak je u nás zvykem, na Moravskoslezský pohár. V sezóně bylo 14 kol a všechny
naše útoky jsme zdárně dokončili. Vyčerpali jsme všech šest půjčení a průměrně jsme v každém kole brali 11,2 bodů. Celkově jsme
nasbírali 158 bodů a tento bodový příděl nás usadil na celkové
9. místo. Od roku 2004, kdy jsme se rozhodli běhat Moravskoslezský
pohár, je to náš zatím nejlepší výsledek. V době volna jsme navštívili

pohárové soutěže v Mladecku, na Vrbce a v Jamnici jsme byli na netradiční soutěži s názvem Překonej rybník, kde jsme si dopádlovali
pro 7. místo. Pak už jsme jen čekali na 17. prosinec a soutěž O vánočního kapra, která se konala v Lesnici na Šumpersku. Bojovali jsme
s 27 týmy a skončili 8.
Václav Sedláček

ČINNOST MLÁDEŽE SDH
Mládež našeho sboru měla v roce 2016 dva členy – Lukáše Novotného
a Jirku Benu. Ani jeden z nich se v hasičském sportu neztratí a děkuji tak
oběma za reprezentaci.
Lukáš Novotný hostoval v uplynulém roce v DHS Velké Hoštice, se
kterým se pravidelně účastní Opavské ligy mládeže. Jejich sportovní
družstvo starších žáků se po třech soutěžích v podzimním kole umístilo
na nádherném 1. místě. Seriál bude pokračovat na jaře a já jim přeji
i nadále tak úspěšnou sezonu, jakou mají doposud.
Jirka Bena měl také hostování, a to v nedalekém SDH Štěpánkovice,
kde v kategorii dorostu pravidelně objížděl soutěže Opavské okresní
ligy mužů, žen a dorostu pro rok 2016. V celkovém pořadí družstvo obsadilo nádherné 1. místo. To však zdaleka nejsou jediné Jirkovy úspěchy, objel obrovské množství soutěží a dosáhl výborných výsledků. Na
Českém halovém poháru konaném v Ostravě, Jablonci a Praze dosáhl
v běhu na 60 m s překážkami nejlepšího času 12,30 s. Dále se účastnil
„šedesátek“ a obsadil v nich: Globus cup – 4. místo, Šumperk – 4. místo

a Choltický pohár také 4. místo. V Choltickém poháru se zúčastnil
i hlavní soutěže - běhu na 100 m s překážkami, kde obsadil krásné
11. místo.
Za SDH Chlebičov se Jirka zúčastnil okresního kola v dorostu, kde obsadil 2. místo, a účast v krajském kole mu tak utekla jen o fous. Vyhlédlo
si ho však družstvo z SDH Kyjovice, které do krajského kola postoupilo
v kategorii družstev, v celorepublikovém kole pak Jirka obsadil 3. místo v šedesátkách. Jirka ale nesoutěžil jen za dorost, pomáhal i našemu mužskému družstvu v soutěžích Moravskoslezského poháru.
A také okusil soutěž TFA, kde v hlavní kategorii obsadil z 64 účastníků
37. místo, o které musel tvrdě bojovat, protože jde o kategorii nad 18 let.
Vyjmenovávala bych dále, ale věřím, že Vás uvedené výsledky přesvědčili, že máme díky Jirkovi zastoupení nejen v okrese, ale i v kraji.
Hodně pěkných úspěchů oběma mladým hasičům přeji i v tomto roce!
Monika Kellnerová
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MŠ CHLEBIČOV

foto: Ing. Josef Mikolajský

Leden a únor jsou měsíce plesů, veselí a radovánek a nejinak
tomu bylo i u nás ve školce. Po pár letech přišla konečně i sněhová paní zima, takže si děti užily sáňkování, koulování i stavění
sněhuláků. Některé děti se také zúčastnily lyžařského výcviku
na Vaňkově kopci. Kromě radovánek na sněhu nás navštívila
i dvě divadélka s veselými pohádkami. Společně se školáky
jsme měli možnost shlédnout pořad Afrikana – kdy naši školku
navštívili skuteční Afričané a dětem povídali o životě v Africe a děti si mohly vyzkoušet hru na tradiční hudební nástroje
i africké tance.
Další veselice pokračovala v podobě maškarního karnevalu
v kulturním domě, tentokrát v duchu klaunů a veselého řádění. Ráda bych tímto ještě jednou poděkovala rodičům, kteří nám pomohli s přípravou plesu, a také všem sponzorům,
kteří nás podpořili. Na závěr tohoto období nás čekal již druhý ročník Masopustního průvodu. Děti i paní učitelky ze školy
a školky prošly vesnicí za bujarého jásotu a zpěvu písní v tradičních i moderních kostýmech. Všem se tato akce moc líbila
a společně jsme tak uzavřeli celé masopustní období.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Masopustní průvod
V pátek 24. 2. se uskutečnil druhý ročník Masopustního průvodu dětí ze školy a školky. Děti si připravily nádherné masky a nacvičily písničky a pokřiky. Masky se nejdříve zastavily
u pana starosty, kde si vyžádaly básní povolení průvodu vesnicí.
A pak veselý rej mohl začít. Průvod podpořili Obecní úřad, pan
Pika a firmy Latoň–Wieder, Siesta a Matyp. Děti dostaly sladkosti,
dětský punč a párek. Všem moc děkujeme.
Mgr. Milena Široká

Recitační soutěž

Dne 15. 2. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže našich žáků,
kterému předcházela třídní kola, ve kterých se snažili žáci o nejlepší přednes své vybrané básně. Nejlepší tři žáci z každé třídy
postoupili do školního kola. Recitující děti nás mile překvapily pěkným jazykovým projevem, výrazným přednesem básní a připravily nám pěkný umělecký zážitek. Všichni soutěžící získali diplomy
a sladkou odměnu. Vítězové recitační soutěže Adam Kovalčík
a Valerie Kovalčíková reprezentovali naši školu v okrskovém kole
dětských recitátorů v Opavě.
Mgr. Adriana Benšová
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Maškarní karneval

foto: Eva Vinárková

Letošní maškarní karneval se nesl v duchu Šmoulů, jejich her
a soutěží. Kulturní dům se proměnil ve šmoulí vesničku a Šmoulinka, Koumák a Stydlín děti provedli celým karnevalem. Všechny děti se bavily a náramně si ho užily. Klub rodičů dětem zajistil
občerstvení a bohatou tombolu. Děkujeme všem rodičům, kteří
přispěli do tomboly cenami, a všem, kteří se o vydařený karneval
zasloužili. Rozzářené oči dětí jsou nám odměnou.
Mgr. Milena Široká

ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Badmintonový turnaj v Opavě
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 jsme se zúčastnili badmintonového turnaje,
který se konal v multifunkční hale v Opavě. Hrálo se na dvě kategorie – mladší žáci (1.–3. třída) a starší žáci (4.–5. třída), děvčata
a chlapci zvlášť. Celkem každý odehrál 5 zápasů a podle součtů
bodů se vyhlašovaly výsledky. Bojovali jsme, fandili, podporovali, ale
bohužel na medaili jsme nedosáhli. Matěj Borunský dosáhl krásného
4. místa ve své kategorii, Sára Poštulková 5., Štěpán Holas 6. a Adam
Beinhauer 13. Děti chci moc pochválit za jejich snahu a bojovnost
a reprezentaci školy.

Kreslíme slona...
Ve středu 22. 2. 2017 jsme s dětmi navštívili Slezské zemské muzeum
v Opavě. Zúčastnili jsme se soutěže Pojďte kreslit slona. Děti měly
před sebou model slona indického. Mohly kreslit, čím chtěly, času měli
všichni dost. Kdo byl hotov, shlédl stavbu preparátu slona indického, který byl na záznamu. Výlet se nám moc líbil, děti si chtěly ještě
prohlédnout muzeum, bohužel už nebyl čas, takže se do muzea ještě
vrátíme. Výzva pro rodiče - protože se hraje o krásnou cenu, udělejte
si prosím čas a hlasujte. Vaše dítě Vám ukáže svůj obrázek. Vyhledejte
stránky muzea na facebooku, kde se hlasuje. Jednotlivé výkresy budou dostávat „like“ a poté bude zveřejněn výherce. V pondělí by měly
být vloženy naše obrázky.

Florbalový turnaj – žáci 2. třída

foto: Zuzana Slavíková

V pondělí 30. ledna jsme se vydali na turnaj ve florbalu, konaný
v ZŠ E. Beneše. Z důvodu nemoci se nedostavilo mnoho členů týmu,
bylo nás 5, takže jsme hráli každý s každým. Konkurence byla vysoká, ale dodali jsme si odvahy a bojovali. A taky že jsme to krásně
vybojovali. Tři zápasy jsme vyhráli, jeden remízovali a vyšplhali jsme
se až na 1. místo, což jsme vůbec nečekali, ale mile nás to překvapilo.
Takže chci moc pochválit – Lukáše Königa, Štěpána Holase, Mikuláše Konečného, Karin Trulejovou, Patrika Tihelku a Tomáše Lasáka –
za reprezentaci školy.
Autorka příspěvků: Zuzana Slavíková
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Sběr papíru a víček od PET lahví

Úpravy a opravy prostor ZŠ

Opět jsme soutěžili ve sběru papíru. Na prvním místě se umístila druhá třída, která shromáždila 2 169 kg papíru. V jednotlivcích
si nejlépe vedl Jakub Krayzel z 2. třídy.

Pracovníci OÚ přes zimu opět prováděli kromě nutné výmalby
různé opravy v interiéru školy – bylo vyměněno vodovodní potrubí
k hydrantům na jednom ze schodišť a upraveny prostory bývalého
bufetu na cvičnou školní kuchyň, ve které děti s učitelkami a vychovatelkami vyrábějí různé dobroty. Poděkování patří obecnímu úřadu!

Nadále také pokračujeme ve sběru víček pro Matyáška Tazbírka
z Opavy, který se narodil s krvácením do mozku a potřebuje intenzivní rehabilitaci, aby se naučil chodit nebo alespoň lézt. V tomto
sběru zvítězila první třída a v jednotlivcích pak Natálka Sobková
z páté třídy.

Projekt „Společně za chemií“
Tento projekt je určen pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ Velké Hoštice a žáky
odpovídajících tříd partnerské školy v polské Nedze. Během ledna až června letošního roku se uskuteční několik společných akcí,
na kterých budou mít žáci šanci blíže se seznámit s chemií a jejím
praktickým využitím. Společně si pod vedením Mgr. Petry Komárkové vyzkouší chemické pokusy a předvedou je žákům první třídy.
Vydají se na exkurzi do podniku Kofola v Krnově, do podniku Marlenka ve Frýdku-Místku, do vysokých pecí v Ostravě a na vysokou
školu do Ostravy, kde si pod vedením vysokoškolských pedagogů
připraví mastičky. V červnu navštíví akci Chemie na hradě a pak
celý „chemický“ půlrok zakončí akce Chemie pro všechny, která
se uskuteční ve škole ve Velkých Hošticích. Projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie a získané prostředky budou použity
na nákup vybavení chemické učebny - laboratorní sklo, chemikálie,
na dopravu a na občerstvení pro účastníky projektu.
Již proběhla dvě setkání, žáci zažili spoustu legrace, hráli hry, tvořili, ale hlavně si vyzkoušeli řadu zajímavých chemických pokusů.
Poděkování patří paním učitelkám Čermákové a Wenzelové!

Nejlepší třídy:
1. tř. – 21,13 kg; 5. tř. – 19,6 kg; 3. tř. – 13,9 kg, 2. tř. – 10,3 kg.
Nejlepší jednotlivci: 1. Natálka Sobková (5. tř., 11 kg), 2. Marcel Novakovský (5. tř., 8 kg), 3. David Sobek (2. tř., 6,5 kg), 4. Natálka
Piková (3. tř., 4,8 kg).

Preventivní program pro žáky 6. třídy
V rámci utužení vztahů ve třídě byl objednán preventivní program s názvem Etický kompas. Poskytovatelem byla
společnost s názvem Pavučina pod vedením lektorky Dany
Eliášové. Žáci postupně absolvovali 3 devadesátiminutová
setkání na téma Image nebo charakter, Moc slova a Přátelé. Náplní společných setkávání byla diskuze, hry a tvůrčí činnost. Žákům se pravidelné schůzky líbily a už se těší
na další školní rok. Náklady na dopravu lektorky (1 200 Kč)
byly hrazeny ze SRPŠ.

První kolo proběhlo ve škole v listopadu 2016, druhé 13. prosince 2016 – teoretický test znalostí z chemie na Střední průmyslové škole chemické akad. Heyrovského v Ostravě. Zúčastnili
se žáci 9. třídy Veronika Peterková, Matěj Gregořica a Africo
Simon. Celkový počet přihlášených žáků byl 162, 136 se jich
dostavilo a soutěžilo. Z těchto 136 žáků postupovalo 34 žáků
do 3. praktického kola a náš Africo Simon se tam probojoval!
Přípravný kurz ve světě techniky – 2 hodiny v laboratořích – aby
si Africo vše prakticky procvičil v odborných laboratořích, kde
zjišťoval tajemnou substanci.
Třetí kolo – 27. 1. 2017 – praxe v laboratořích. Zde se dostavilo
33 žáků a z těch skončil Africo v praktických dovednostech
na 18. místě. Poté následovala exkurze do Borsod-Chem MCHZ
Ostrava, kde se mohli seznámit vybraní žáci s výrobou a pro-

dukty. Africo sice už dál nepostoupil, ale zaslouží si velké gratulace. Vše bude zakončeno na slavnostním vyhlašování výsledků
22. března 2017 v Dolní oblasti Vítkovic, kde bude pro každého
připravena malá odměna, slavnostní raut a prohlídka.
Poděkování patří p. uč. Komárkové za přípravu!
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foto: Mgr. Petra Komárková

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

ZŠ VELKÉ HOŠTICE

Dne 5. února vyrazilo 33 dětí ze 7. a 9. třídy
s pány učiteli Straubem, Vítkem a A. Stříbnou (studentka učitelství) na Karlov vstříc
zimním radovánkám lyžařského výcviku.
Ubytovaní byli opět na chatě Marion a výcvik probíhal v nedalekém ski areálu Pawlin.
Sněhové podmínky byly oproti předchozím
letům velmi dobré, a tak si někteří kromě
ježdění na svahu vyzkoušeli i běžkování. Sjet kopec se až na výjimky naučili i ti,
co na lyžích stáli poprvé. V den volna absolvovali všichni vycházku do Malé Morávky. Své dovednosti na lyžích si děti vyzkoušely v závodě ve slalomu. Nesměl chybět tradiční maškarák s velmi nápaditými maskami
a ve čtvrtek po večeři si zájemci zatancovali na minidiskotéce. V pátek proběhlo vyhodnocení – ti nejlepší si za své výkony odnesli ceny
a diplomy a všichni určitě kupu zážitků a vzpomínek na hodně dlouho. Poděkování výše zmíněným učitelům za organizaci a zdárný
průběh celého výcviku.

Soutěž v recitaci

Pythagoriáda

Ve středu 15. 2. se uskutečnil další ročník školního kola recitační
soutěže. Žáci 1. a 2. stupně soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích.
V porotě usedli: pan ředitel, p. uč. Calábková, p. uč. Vítek a Alice
Stříbná. Zazněly velice náročné texty českých i zahraničních autorů, nakonec se na 1. místě v 1. kategorii umístila Julie Schaffránková
(3. tř.), ve 2. kategorii Beáta Prokšová (4. tř.), ve 3. kategorii Kateřina
Schaffartziková (6. tř.) a ve 4. kategorii Africo Simon (9. tř.). Výherci
postoupili do okrskového kola, které se konalo 20. 2. v prostorách
zámeckého sálu v Kravařích. Naši školu reprezentovaly navíc ještě
Nikol Poštulková (9. tř.) a Dorota Plušková (7. tř.) a ze šesti žáků
postoupili do okresního kola dva – Beáta Prokšová a Africo Simon.
Moc gratulujeme a v březnu jim budeme držet palce! Poděkování
patří p. uč. Calábkové za přípravu dětí a organizaci soutěže.

Ve středu 1. 2. 2017 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Své mozkové závity potrápilo celkem 38 žáků
z 5.–8. ročníku. K tomu, aby se žák stal úspěšným řešitelem, bylo
třeba ze zadaných 15 úloh správně vypočítat alespoň 10.
Nejvíce úloh vypočítala Natálka Sobková z 5. třídy, získala celkem
9 bodů a možnost postoupit do okresního kola jí utekla o jediný
bod. Z 6. třídy byla nejlepší Zuzana Nováková (5 bodů), ze 7. třídy
Karolína Říčná (5 bodů) a z 8. třídy Matěj Moravec (5 bodů).
Zkuste sami vypočítat úlohu pro 5. třídu: Vstupenky do cirkusu pro
jednoho dospělého a jedno dítě stojí dohromady 210 Kč. Vstupenka pro dospělého a tři vstupenky pro dítě stojí dohromady
360 Kč. Kolik stojí vstupenka pro jedno dítě? Blahopřejeme úspěšným
řešitelům. Poděkování za přípravu a organizaci patří p. uč. Čuškové.

Spolupráce s rodiči žáků

Školská rada

Naše škola zajistila již dvě setkání s externími odborníky, kteří
rodičům žáků poskytují rady a informace na různá témata. První setkání s názvem „Prepubertální a pubertální období z pohledu psychologa“ a „Profesní orientace – kritéria pro volbu povolání“ proběhlo 26. 10. s Mgr. Lenkou Bínovou. Druhé setkání
s Mgr. Vlastislavou Strnadovou proběhlo 14. 2. – tématem byla závislost na PC, kyberprostor a kyberšikana. Třetí setkání proběhne
dne 27. 3. 2017 od 15:30 hod. s PhDr. Janem Svobodou a tématy
budou „Nejčastější chyby ve výchově a jak jim zabránit“ a „Masivní
tlak médií vytváří klamné představy o kvalitní výchově“. Je velká škoda, že z tak velkého počtu oslovených rodičů se dostavilo
pouze minimum (poprvé 11 a podruhé 9 rodičů). Proto neváhejte
a na další setkání určitě přijďte!

Proběhla v pondělí 13. února. Zástupci obce, školy a rodičů projednali výroční zprávu o hospodaření školy v roce 2016, rozpočet školy pro rok 2017,
byli Mgr. Wenzelovou seznámeni s probíhajícími dotačními projekty, ředitelem školy pak s potřebami a vyhlídkami školy do budoucna. Na závěr
si všichni prohlédli novou cvičnou kuchyňku a výzdobu školní družiny.

Co nás čeká v březnu a dubnu:
- turnaj ve stolním tenise o přeborníka školy,
- soutěž k Měsíci knihy,
- v dubnu Den země.
Autor příspěvků: Mgr. Radovan Staněk, ředitel školy
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foto: Mgr. Pavel Straub

Lyžák

SPORT
BĚH O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC

LEDNÍ HOKEJ

Dne 17. 12. 2016 se konal již 12. ročník běhu O chlebičovský věnec.
Závodilo se v dětských kategoriích do 6 let, 7–10 let a 11–15 let,
v ženské kategorii a ve třech mužských kategoriích. V té hlavní –
muži do 40 let – zvítězili překvapivě stejní hoši jako v nejstarší
dětské soutěži. Tady jsou výsledky:

V neděli 22. 1. 2017 se uskutečnil na zimním stadionu v Opavě
každoroční hokejový zápas pro občany Chlebičova. Letos se zúčastnilo 16 hokejistů, kteří děkují obci Chlebičov za úhradu ledové
plochy.
Kamil Stanjura

foto: Michaela Leváková

Děti do 6 let: 1. Kristián König, 2. David Ciminga, 3. Nela Postupová
Děti 7–10 let: Florián Halfar, 2. Jakub Trulej, 3. Valerie Kovalčíková
Děti 11–15 let: 1. Tomáš Postupa, 2. Jan Krček, 3. Jan Moša
Ženy: 1. Helena Krčková, 2. Nela Matušovská, 3. Šárka Chalupová
Muži do 40 let: 1. Jan Moša, 2. Tomáš Postupa, 3. Jan Krček
Muži nad 40 let: 1. Martin Krček
Muži nad 50 let: 1. Vilém Stiborský
Zuzana Kašná

FUTSALOVÝ TURNAJ
brankami. Nejlepším brankářem byl vyhlášen p. Vilém Axmann
z SK Viktorie a nejlepším hráčem byl vyhlášen p. Erich Říčný
z HÁJKU Opava.
Celý turnaj řídil – ke spokojenosti všech hráčů – rozhodčí
p. Jaroslav Válek se svým vnukem Jirkou Benou. Turnaj měl velmi
dobrou atmosféru a fotbalovou úroveň, bylo zajištěno občerstvení.
Na turnaj se přišlo podívat také mnoho fotbalových fanoušků
a rodinných příslušníků hráčů.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje – Obci Chlebičov a SK VIKTORII Chlebičov.

FA BAR BOJTESA CHLEBIČOV uspořádal v sobotu 28. 1. 2017
v tělocvičně v Chlebičově futsalový turnaj Podnikové kopané. Zúčastnilo se ho celkem 5 mužstev, z toho tři zástupci Podnikové
kopané: FA BAR BOJTESA Chlebičov, OPAVSKO Bolatice, HÁJEK Opava. Pozvání dále přijala mužstva SK HNĚVOŠICE a SK
VIKTORIE Chlebičov. Hrálo se systémem každý s každým, 5 + 1,
v 15minutových zápasech.
Konečné pořadí: 1. OPAVSKO Bolatice, 2. HÁJEK Opava, 3. SK VIKTORIE Chlebičov, 4. FA BAR BOJTESA Chlebičov, 5. SK Hněvošice.
V zápasech padlo celkem 67 gólů. Nejlepším střelcem byl
p. Tomáš Kretek z mužstva OPAVSKO Bolatice s 11 vstřelenými

Vilém Stiborský

MAŠKARNÍ PLES

FA BAR BOJTESA CHLEBIČOV
V sobotu 18. 2. 2017 uspořádal FA BAR BOJTESA
každoroční tradiční maškarní ples, na který přišlo
10 masek převážně skupinových. Nejkrásnější masku zvolili účastníci plesu, Ferdu Mravence a jeho přátele. Všem návštěvníkům se masky i ples velmi líbily.
foto: Ing. Vilém Stiborský

Každá maska byla ohodnocena věcnou cenou. Úsilí
masek ohodnotili všichni velkým potleskem. K tanci hrál DJ Ryba a všem chutnal k občerstvení guláš
připravený p. Karlem Elkem. FA BAR BOJTESA se
těší, že se příští rok plesu zúčastní ještě více masek.
Vilém Stiborský
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SPORT
MLADÝ TALENT – ADÉLA STARÁ

foto: archív manželů Starých

V prvním letošním vydání zpravodaje představuji další nadějnou
chlebičovskou sportovkyni, která vyniká ve velmi netradičním
sportu – ve střelbě. Jedná se o Adélu Starou, studentku 1. ročníku Střední školy stavební, která pro zpravodaj poskytla rozhovor:
Jaké disciplíně se věnuješ?
Střílím vzduchovou puškou na 40 ran ve stoje na vzdálenost
10 metrů. Další disciplínou, které se věnuji, je střelba malorážkou
vleže na 60 ran a polohový závod zvaný standard. Tady se střílí
20 ran vkleče, 20 ran vleže a 20 ran ve stoje, vše na 50 metrů.
Proč zrovna střelba?
Asi mě to vždycky nějak bavilo. Až pak přišla ta příležitost, tak
jsem to zkusila.
Jak dlouho vlastně střílíš?
Začala jsem střílet v květnu 2015 za SSK Ostroj Opava pod vedením pana Oldřicha Gavendy a hned jsem začala závodit.
A jaké jsou Tvoje největší úspěchy?
První úspěchy přišly vloni – po roce střílení to bylo 3. místo
v Přerovském poháru (disciplína standard). Se ziskem 538 bodů
jsem obsadila 3. místo a porazila i střelce, kteří střílí o mnoho
let déle. V září se mi podařilo vyhrát soutěž Ostrava Grand Prix
v disciplíně standard (se ziskem 558 bodů). Na Mistrovství republiky v Plzni jsem obsadila v obrovské konkurenci 15. místo
a v prosinci na Kopřivnickém poháru v disciplíně vzduchovka
jsem získala bronz za 400,7 bodů – to byl můj osobní rekord.

Největším úspěchem zatím je nominace na mezinárodní závody do Mnichova, kam jsem se prostřílela v Plzni, a letošní
1. místo ve vzduchovce o Pohár ředitele SŠTD, který se konal
v Ostravě.
Co máš v plánu v příštím období?
Teď mě čeká mistrovství republiky ve vzduchové zbrani, tak mi
držte palce.
Děkuji Adélce za rozhovor, přeji mnoho zdaru na mistrovství,
které se uskuteční už 19. 3., a jsem si jistá, že palce nebudu držet
sama! Věřím, že se Adélce vyplní všechny (nejen) sportovní sny
a že se s námi o své nové zážitky a budoucí úspěchy opět někdy
příště podělí.
Zuzana Kašná

OBECNÍ PLES V CHLEBIČOVĚ OČIMA ORIENTAČNÍHO BĚŽCE
V sobotu 14. 1. 2017 byla v Chlebičově zahájena
Okresní Plesová Liga 2017. Shromaždiště bylo
u chlebičovských kamarádů – orientačních běžců.
Proběhla rozcvička a společný výklus do prostoru
konání na start. Start byl hromadný. Pořadatelé připravili pestrou akci, která rozhodně nenudila. Během výkonu jsme střídali klasické úseky se středně
dlouhými až k vysloveně sprintovým úsekům.
Zvláště bych vyzdvihnul propracované rozmístění
a zásobování občerstvovaček – to nebývá pravidlem a musím pochválit – bravo!
Pár postřehů, které by nás mohly posunout dál:
1. zvážit výrobu oddílových dresů, které by na akci podobného charakteru reprezentovaly náš spolek, 2. některé krokové variace
(např. valčíkové) potrápily kotníky – zařadit k běžecké abecedě na trénink?!
Luděk Valík, Orientační běh Opava
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foto: Vladimír Cetl

ANEB OKRESNÍ PLESOVÁ LIGA ZAHÁJENA

FOTBAL – PŘÍPRAVKA

foto: Jana Nováková

Hned po skončení podzimní části jsme začali trénovat v místní hale, kde se scházíme jednou týdně, každé pondělí. V prosinci jsme pořádali už tradiční Mikulášský turnaj, kterého
se zúčastnilo šest týmů. Nehrálo se na body
a umístění, cílem byla radost ze hry a všechny
děti dostaly stejné odměny. Během zimy jsme
odehráli další čtyři turnaje, kdy se nám nejvíce
dařilo v Bolaticích, tam jsme obsadili 3. místo,
a v Oldřišově, kde jsme celý turnaj dokonce vyhráli a v osmi zápasech ani jednou neprohráli.
V průběhu března nás čeká ještě jeden turnaj
ve Strahovicích. A pak už příprava na jarní část,
kdy se všichni těšíme ven na travnatá hřiště. Sezónu začínáme doma 14. 4. s Kravařemi.
Na závěr bych chtěl pozvat na naše zápasy fanoušky v co největším počtu. Přijďte děti podpořit
a podívat se na fotbal, kde ještě tak nejde o body
a vítězství, ale hlavně o zábavu, snahu a radost
ze hry.
Za trenérský tým
Roman Novák

S přípravou na nový soutěžní ročník jsme začali
na přelomu ledna a února. Zatím trénujeme každý
pátek od 16:00 v naší hale. Samozřejmě se účastníme i halových turnajů. Dne 18. 2. jsme v Bolaticích obsadili krásné čtvrté místo, když nám umístění
„na bedně“ uteklo pouze o jediný gól! Porazili jsme Štěpánkovice a Oldřišov, remizovali s Bolaticemi a Kravařemi a podlehli jsme Dolnímu Benešovu a smolně
Kobeřicím – pozdějšímu vítězi turnaje! Nejlepším naším
střelcem byl F. Woch, ale pochvalu samozřejmě zaslouží
všichni.
V pondělí 4. 3. jsme jeli na turnajové klání do víceúčelové haly v Opavě (pro ročníky 2004 a ml.) a 11. 3. jsme
pořádali turnaj u nás za účasti 5 týmů. Musím také vyzdvihnout úspěch Honzy Moši, který zvítězil v prosincovém BĚHU O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC v hlavní kategorii. Děkuji i všem ostatním
hráčům, kteří si přišli zaběhat a vzorně tak reprezentují náš klub. Už se všichni těšíme, až nám počasí dovolí vyběhnout na hřiště ven.
První mistrovské utkání jarní části SR 2016/2017 sehrajeme 22. 4. ve 13:45 hod. v Oticích. Doufáme, že navážeme na dobré výsledky
a hru z podzimní části soutěže.
Roman Stanjura, trenér
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foto: Martin Bortlík

FOTBAL – STARŠÍ ŽÁCI

SPORT/INZERCE
FOTBAL – „A“ MUŽSTVO
Doposud byla sehrána následující přípravná utkáni:
SK : Strahovice 7:3
SK : Stará Bělá 5:3
SK : O. Branice 1:0 (6. liga v Polsku)
SK : Hněvošice 5:1
Vilém Axmann

Přípravu na jarní boje 1. A třídy jsme zahájili 27. ledna 2017. V únoru se scházíme na tréninky 3x týdně vždy v úterý, kdy trénujeme
v hale, ve středy a pátky využíváme naši umělou trávu. Zpestřením náročného zimního drilu jsou jistě tréninkové jednotky konající
se v areálu SFC Opava s využíváním regenerační linky. Tyto prostory nám propůjčil opavský klub v rámci velmi dobrých vztahů
s naší SK Viktorií. V březnových dnech a s blížícími se mistrovskými utkáními přejdeme na obvyklý cyklus tréninků úterý a pátek.
V našem dresu už na jaře neuvidíme D. Řehulku (práce v zahraničí) a O. Haase (odchod do Litultovic). Jistý je také odchod J. Radka, který u nás na podzim hostoval, do Dolního Benešova. Nové
tváře zatím nemohu uvést z důvodů právě probíhajících jednání
s oslovenými kluby, která nejsou někdy jednoduchá. Pevně věřím, že oslovené hráče nakonec v našem dresu uvidíte. Samotná soutěž začíná 25. 3. 2017, kdy na našem hřišti přivítáme hráče
a fanoušky sousedního Oldřišova. Na tento prestižní zápas, stejně
jako na další zajímavá utkání této soutěže, se připravíme jak nejlépe umíme, abychom Vás, diváky, těšili kvalitní hrou, a Vy proto
hojně navštěvovali naše utkání.

JUBILEA ČLENŮ SK VIKTORIE
za 1. čtvrtletí 2017

9. 1. Martin Sedláček / 30 let
13. 3. Radek Poštulka / 40 let
20. 3. Emil König / 60 let
21. 3. Stanislav Hubálek ml. / 30 let
27. 3. Tomáš Baďura / 30 let
27. 3. Dalibor Hollesch / 40 let
30. 3. David Stanjura / 40 let
K blahopřání se připojuje i výbor SK Viktorie Chlebičov.

SILVESTROVSKÝ ZÁPAS
SVOBODNÍ–ŽENATÍ

foto: Kamil Stanjura

Na Silvestra 31. 12. 2016 proběhl na našem fotbalovém hřišti
s umělou trávou tradiční každoroční prestižní fotbalový zápas
„Ženatí–Svobodní“. V mrazivém počasí zvítězili, tak jako loni, ženáči 2:0. Branky vstřelili Roman Novák a Lumír Sedláček. Celé
utkání řídil zkušený rozhodčí OFS Jarda Válek. Díky patří všem
aktérům na hřišti i divákům, kteří si našli čas na fotbálek i poslední den v roce.
Kamil Stanjura

VÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU
Dne 27. 12. 2017 se uskutečnil třetí ročník vánočního nohejbalového turnaje dvojic. V nabitém svátečním čase si udělalo
čas celkem sedm dvojic a svedly v naší tělocvičně dechberoucí
klání.
Vzhledem k počtu zúčastněných se nakonec hrál systém každý
s každým, což vyžadovalo celodenní soustředění.
O celkovém umístění pak rozhodovalo i drobné zakolísání
a chvilková indispozice mohla vést ke konci nadějí na dobré
umístění. V tradičně dobré náladě zvítězily chlebičovské nohej-

balové legendy David Klimek a Pavel Poštulka, na druhém místě skončila bratrská dvojice Tomáš Sedláček a Vašek Sedláček,
bronzové medaile si odnesla dvojice Roman Galo a Petr Dostál.
Všem zúčastněným, sponzorům, jmenovitě obci Chlebičov, Latoň & Wieder, DK servis, obkladačské práce Ryba, místním zahrádkářům a divákům děkuje nohejbalový spolek SK Viktorie
Chlebičov.
Pavel Poštulka
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