ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
všichni se už těšíme na teplé počasí, které po dlouhé zimě konečně nastává. Hlavně děti počítají poslední dny do začátku vytoužených prázdnin a my dospělí si konečně odpočineme od topení,
kterého jsme si během zimy a jara užili dost.
Jako každoročně budou v létě probíhat v naší obci různé sportovní
a kulturní společenské akce, které jsou tradičně na výborné úrovni.
Děkuji všem, kteří se na pořádání těchto akcí podílejí.
Děti se 1. 6. 2017 dočkaly otevření nového dětského hřiště na ulici
Máchově, které bylo rozšířeno a vybaveno novými herními prvky,
které vybírali členové finančního výboru Ing. Veronika Königová
a Martin Baránek. Jim patří moje poděkování.

V letošním roce nás čeká celá řada pracovních úkolů a investičních akcí - namátkově stavební úpravy v MŠ a ZŠ a v oblasti kanalizace, zahájení výstavby parku, oprava cesty směrem na Svobodu, vybudování kamerového systému, odhlučnění sportovní haly,
oprava parket a zakoupení nových židlí pro kulturní dům. Věřím,
že společným úsilím tyto úkoly zvládneme se ctí.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji příjemné prožití letních
měsíců, dovolené, dětem příjemné prázdniny a všem hojnost zdraví, osobní a rodinnou pohodu a Boží požehnání.

červen 2017

Ilja Novotný

INFORMACE Z OBCE
VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV V CHLEBIČOVĚ
Výstavba jednotné kanalizace s napojením na ČOV (čistírna odpadních vod) probíhala v naší obci od roku 2013 do roku 2017
a byla rozdělena na tři etapy. V první etapě se jednalo o zatrubnění potoka v horní části, kde bylo položeno potrubí o světlosti
DN 1200 mm v délce 325 m. V druhé etapě se vybudovala čistírna odpadních vod včetně potrubí o světlosti DN 400 mm, kterým je voda přiváděna do čistírny a po vyčistění odvádí vodu zpět
do potoka. V poslední etapě došlo k zatrubnění otevřeného příkopu
k ulici Lípové potrubím o DN 1400 mm v celkové délce 202 m.
Jako dodavatel stavby bylo vybráno Sdružení COMMODUM
VODOSTAV. Poslední etapu již prováděla jen firma VODOSTAV
Ostrava, s. r. o. Technický dozor investora (TDI) prováděl Ing. Petr
Stuchlík, kterému patří moje veliké poděkování.
Celkový náklad stavby byl ve výši 38 mil. Kč a naše obec dostala
dotaci ve výši 26 mil. Kč jednak ze Státního zemědělského intervenčního fondu a dále z rozpočtu MSK. Naše obec má všechny
odpadní vody svedeny do ČOV. Celkové náklady na provoz kanalizace a ČOV nás stojí ročně cca 800 000 Kč a jsou hrazeny
z rozpočtu obce Chlebičov. Chci jen upozornit spoluobčany,
aby do kanalizace neházeli vlhčené ubrousky, pleny a jiný textil,

foto: Ing. Josef Mikolajský

protože v poslední době došlo v několika ulicím k ucpání potrubí,
které muselo být čištěno tlakovým vozem. Přeji si, aby toto dílo
sloužilo našim občanům řadu let a my abychom se chovali jako
řádní hospodáři.
Ilja Novotný

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK
Z FRB OBCE CHLEBIČOV PRO ROK 2017 – 2. KOLO
Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 26. zasedání dne
1. 6. 2017 vyhlášení „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení obce Chlebičov pro rok
2017 – 2. kolo“.

schválených kritérií a posléze budou předloženy Zastupitelstvu
obce Chlebičov ke schválení. Předpokládáme, že návrh na poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2017 by mělo zastupitelstvo obce projednat na zářijovém zasedání. Úspěšní žadatelé musí
následně provést schválené úpravy či zvelebení svých obytných
domů nebo bytových jednotek do 30. 11. 2017.

Jelikož se do 1. kola přihlásilo v letošním roce jenom pět žadatelů, projednali členové stavební komise a FRB obce Chlebičov
možnost vyhlášení 2. kola programu pro poskytnutí návratných
finančních výpomocí z fondu rozvoje bydlení (dále jen NFV z FRB)
pro rok 2017. Po diskuzi jsme se nakonec rozhodli přidat 10. bod
„rozsahu účelu NFV z FRB pro rok 2017 – 2. kolo“ a předložili jej
starostovi obce a zastupitelstvu obce ke schválení. Tento bod se
týká možnosti využít bezúročnou půjčku na výstavbu či rekonstrukci pergoly, přístřešku na auto či garáže, ale vždy se tyto stavby
musí nacházet na parcele, kde se nachází obytný dům nebo bytová
jednotka, jejichž stáří je min. 10 let od kolaudace stavby.

Kdo vlastně může o NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2017 –
2. kolo žádat? Žadatelem nebo žadateli mohou být pouze majitelé obytných domů nebo bytových jednotek, které se nacházejí
v katastrálním území obce Chlebičov. V případě, že vlastníky obytného domu nebo bytové jednotky jsou oba manželé (podle společného jmění manželů), podávají žádost o poskytnutí NFV z FRB
obce Chlebičov oba společně na jedné žádosti. Výše maximálně
poskytnuté NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2017 – 2. kolo činí
50 000 Kč na jednu žádost. Celkem je pro 2. kolo alokována částka 350 000 Kč. Bližší informace včetně všech formulářů naleznete na úřední desce obce Chlebičov, dále pak v sekci účelové
dotace z FRB na webových stránkách www.chlebicov.cz. V případě
dotazů Vám bližší podrobnosti sdělí pracovnice Obecního úřadu
v Chlebičově.
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda stavební komise a FRB

Všichni doufáme, že této možnosti využijete a co nejvíce z Vás
si požádá o přidělení NFV z FRB pro rok 2017 – 2. kolo. Žádosti
o poskytnutí NFV z FRB můžete podávat na předepsaném formuláři osobně na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově, a to
v době od 10. 7. 2017 do 4. 9. 2017.
Došlé žádosti budou vyhodnoceny členy komise na základě
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PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
TURNAJ – MALÁ KOPANÁ NAD 40 LET		

23. 6. 2017

Hřiště s umělým povrchem, pořádá SK Viktorie Chlebičov

OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ				

24./30. 6. 2017		

Lipjo, pořádá obec Chlebičov

TURNAJ V NOHEJBALE DVOJIC			

1. 7. 2017			

Školní hřiště, pořádá SK Viktorie Chlebičov

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA			

8.–9. 7. 2017		

Areál Chovatelů, pořádají Chovatelé Chlebičov

MYSLIVECKÉ DNY				

14.–15. 7. 2017		

Chata Lovka, pořádají Myslivci

MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO			

5. 8. 2017		

Hřiště SK, pořádá SK Viktorie Chlebičov

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VEČER + SOUTĚŽ			

12. 8. 2017		

El Dorádo, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

DNY OBCE CHLEBIČOV				

19.–20. 8. 2017		

Lipjo, pořádá obec Chlebičov

VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ			

9. 9. 2017		

Areál Chovatelů, pořádají Chovatelé Chlebičov

VINOBRANÍ					

16. 9. 2017		

KD v Chlebičově, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

BADMINTON – ŽENY				

září/říjen 2017

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY			

září/říjen 2017		

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov
El Dorádo, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

NOC S ANDERSENEM
Čas tak rychle plyne a zase se rok s rokem sešel,
kouzelný pak večer plný her a pohádek přišel.
Do království tajemna s panem Andersenem
foto: Kateřina Mošová

vklouzli Bobík, Pinďa i Fifi s Myšpulínem.
Mnoho dětí z Chlebičova v knihovně se sešlo,
bez společného nocování by to jinak ani nešlo.
Pohádkou se Čtyřlístkem do minulosti dávné
vypravili jsme se všichni a užili si to řádně.
Nezbývá než vzpomínky v srdci uchovat si

SENIOŘI

a příští rok zas koncem března začít balit věci.

Toto čtvrtletí jsme prožívali v oslavách. Napřed jsme oslavili Den matek společně s obecním úřadem, který nám zařídil
občerstvení a my mu za to děkujeme. Potom p. Kubný dožil
80 let, a tak byl zase důvod k přípitku. Do třetice jsme oslavili
kamennou svatbu manželů Granzerových. Popřáli jsme jim,
zazpívali a měli jsme i koláče!

Noc s Andersenem se uskutečnila v pátek 31. 3. 2017, kdy se
do knihovny dostavilo 30 dětí nedočkavě vyhlížejících dobrodružnou noc s knihami, soutěžemi a kvízy. V programu letošního ročníku Noci s Andersenem došlo také na hledání pokladu, který byl
ukrytý na strašidelné půdě. Děti také mohly ukázat svou výtvarnou
zručnost, protože jsme společně vyráběli krásnou jarní dekoraci.
Ráno jsme pak spolu hezky posnídali výborné bábovky a buchty,
které nám přišly velmi vhod.

Ještě se na opékání párků těšíme
a tak náš rok ukončíme.
Dva měsíce prázdnin máme,
vnoučata si pohlídáme
a v září zas zájezdem začínáme!

Moc děkujeme obci Chlebičov za veškerou podporu, kterou nám
při zajišťování nočního dobrodružství poskytla.
Zuzana Mošová,
knihovnice

Za všechny Maruš Poštulková
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INFORMACE Z OBCE
KAMENNÁ SVATBA

foto: archív manželů Granzerových

Kamennou svatbu, tedy 65 let společného života, oslavili
v sobotu 27. května 2017 manželé Marie a Rudolf Granzerovi. V historii Obecního úřadu v Chlebičově se tak stalo vůbec
poprvé.
„Obdivuji Vaši duševní i tělesnou vitalitu. V příkladu společného soužití můžete jít všem vzorem,“ blahopřál za celou obec
starosta Ilja Novotný a poděkoval manželům Granzerovým
za jejich celoživotní práci pro rodinu, pro obec i celou společnost. V upomínku na tuto mimořádnou událost se starosta
s oběma jubilanty podepsali do pamětního listu obce Chlebičov.
Zuzana Kašná
Dne 24. května 1952 uzavřeli na úřadě a později ve farním kostele
sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích manželský svazek pan Rudolf Granzer s paní Marií Granzerovou, rozenou Klimkovou. V roce
1956 společně postavili rodinný domek, ve kterém prožili více než
60 let šťastného manželství. Spolu vychovali syna Rudolfa a dceru
Margit.
Paní Marie Granzerová pracovala celý život jako dělnice v Jednotném zemědělském družstvu Opava-Kateřinky. Ráda pracovala
na zahrádce, pomáhala při výchově vnoučat a pravnoučat. Je veselé povahy, pracovitá a starostlivá. Od roku 2011 je odkázána
na pomoc svého okolí, přesto se snaží v rámci svých možností
aktivně pomáhat, dnes už zejména radou.
Pan Rudolf Granzer pracoval od vyučení v roce 1941 až do svého důchodu jako nástrojář v n. p. Minerva, později Sigma Opava.
V mládí hrál fotbal. Je skromný, pracovitý, obětavý, dovede se postavit k jakékoliv práci. Ve volném čase rád luští křížovky, sleduje

přírodopisné dokumentární pořady a sportovní přenosy. Je členem
Zahrádkářů a SK Viktorie Chlebičov.
U této příležitosti vyjadřujeme jménem celé rodiny poděkování
všem lékařům a zdravotníkům, kteří pečovali a pečují o zdraví jubilantů, a ke krásnému životnímu jubileu 65 let společného života
přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti
a Božího požehnání do mnoha dalších společných let.
Syn Rudolf, dcera Margit s manželem Jarkem,
vnukové Lukáš s Andreou,
Michal s Barčou
a pravnučky Barborka s Eliškou.

foto: Petr Gattnar

„Život je jako zrcadlo, je-li štěstí, klid, mír a spokojenost ve Vašem
okolí, odrazí se to na Vašem zdraví, proto se vždy snažme o to, aby
tomu tak bylo. Jinak řečeno: dělejme vše pro to, aby Vaše okolí bylo
šťastné a spokojené.“
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ZLATÁ SVATBA
Ještě jednou přeji manželům Holleschovým mnoho dalších krásných, ve zdraví prožitých společných let plných vzájemné lásky,
úcty a pochopení jeden pro druhého.

Dne 29. dubna 2017 si manželé Teresie a Norbert Holleschovi připomněli 50. výročí uzavření manželství. Jako na správné svatbě
v ruce nevěsta svírala svatební kytici a ženich byl, stejně jako svatební hosté, ozdoben voničkou.

Zuzana Kašná

foto: Petr Gattnar

Slavnostní obřad, který se uskutečnil za přítomnosti hostů v obřadní síni v Chlebičově, vedl starosta obce Ilja Novotný. Jménem
obce Chlebičov poděkoval jubilantům za jejich práci pro společnost, zvláště pak ocenil přínos pana Hollesche, který se po dlouhá
léta staral o kulturní dům jako jeho správce. Nechyběl ani symbolický přípitek a „novomanželské“ políbení, poté předal starosta
oslavencům dárek a popřál jim hodně zdraví a prožití dalších mnoha let společného života v porozumění a spokojenosti.
A jaký je recept na dlouhé spokojené manželství? Na to jsme se
zeptali pana Norberta, který odpověděl, že nejdůležitějším základem vztahu je vzájemná tolerance a případně odpuštění, paní Terezka ještě dodala: „a aby se měli rádi!“

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Ve čtvrtek 1. června, tedy přesně na Den dětí, bylo na prostranství mezi ulicemi Máchova a Boženy Němcové, kde stálo původní dětské hřiště, otevřeno hřiště nové. Slavnost, která se odehrála
v dopoledních hodinách, si užily desítky dětí z místní základní
a mateřské školy, ale i ty mladší, které dovedly či dovezly maminky.
Zahájení akce se ujal starosta a pak už předal slovo dětem.
Po recitačním vystoupení žáků školy a společné písničce se samy
děti ujaly přestřižení pásky, načež se rozběhly k novým herním
prvkům, které je přitahovaly jako magnet.
Hřiště bylo spolufinancováno z dotace Moravskoslezského kraje,
která činila 275 900 Kč. Zbývající finance hradila obec Chlebičov.
Nejvyšší částka se týkala nákupu nových herních prvků, dále rozšíření původního hřiště a oplocení. Výběr dodavatelské společnosti
provedl finanční výbor, respektive jeho dva členové, Martin Baránek a Veronika Königová, kterým vedení obce děkuje.

foto: Olga Zmelíková

Nové dětské hřiště má sloužit ke hrám a sportovnímu vyžití dětí. Otevřeno bude v sezoně do 20 hodin, v zimním období
a při nepřízni počasí bude uzavřeno. Součástí hřiště jsou lavičky
pro odpočinek, zachovány byly stromy, které v horkých dnech poskytnou žádaný stín. Všechny prvky, stejně jako písek v pískovišti,
jsou bezpečné a splňují nejpřísnější kritéria pro provoz dětského
hřiště.
Věříme, že hřiště bude hojně využíváno dětmi i rodiči a že bude
dlouho sloužit všem.
Zuzana Kašná
5

INFORMACE Z OBCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letošní vítání nových občánků Chlebičova, dětí narozených v roce
2016, se konalo v neděli 19. března 2017. Tradiční obřad v síni
obecního úřadu byl výjimečný – vítali jsme totiž celkem 21 dětí,
a tak se vítání odehrávalo nadvakrát, v 10 a v 11 hodin dopoledne.

vkladní knížku s částkou 5 000 Kč, maminky zase kytičky.
Do slavnostního zápisu o uvítání dítěte do života obce byla zapsána tato jména:
Jonáš Blahut, Matyáš Dostálek, Tereza Duxová, Valérie Homolová, Lukáš Hrbáč, Tobiáš Klimek, Josef Kokošek, Jakub Komárek,
Kristýna Komárková, Vojtěch König, Šimon Levák, Kryštof Liška,
Albert Nábělek, Max Novák, Jan Onderka, Nikol Sainerová, Viola Sedláčková, Štěpán Sněhota, Patrik Vladař, Apolena Zygulová
a Emma Žďárská.

Celou akci zorganizovala paní Hana Stiborská a starosta pan Ilja
Novotný, v jejím průběhu vystoupily také děti z mateřské školy.
Slavnostního přivítání dětí do řad chlebičovských občanů se ujal
pan starosta. Ve svém proslovu zdůraznil význam rodiny v současné společnosti, poblahopřál rodičům k narození dětí a popřál jim
mnoho trpělivosti i radosti při jejich výchově.

Všem rodičům ještě jednou gratulujeme a dětem přejeme pevné
zdraví a šťastné dětství prožité v láskyplném a bezpečném rodinném kruhu.
Zuzana Kašná

foto: Petr Gattnar

Jako potvrzení o přijetí dětí mezi chlebičovské občany se rodiče
podepsali do pamětní knihy obce Chlebičov. Noví občánci dostali
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
CHOVATELÉ
Naše chovatelské jaro jsme obohatili společným výletem s chovateli z Kobeřic a Polska do maďarského Monoru u hlavního města
Budapešť. Tam se pravidelně, 4krát do roka, koná obrovská prodejní burza různých druhů zvířat a chovatelských potřeb, ale především holubů, drůbeže a králíků. Dovezli jsme chovného kohouta
a vejce do líhně a dva páry početně málo chovaných holubů.
Dne 6.–7. května se konala první letošní výstava v Kobeřicích. Vystavovali zde Jiří Weiss a Walter Rossmann králíky vídeňské a Miloš Neborovský holuby a drůbež. Všichni jmenovaní obdrželi čestné ceny za svá zvířata, takže úspěšnost byla stoprocentní.
Dne 25. 5. zavítala do naší organizace tříčlenná hodnoticí komise.
Posuzovala u Miloše Neborovského holuby české staváky, kde se
hodnotí tvar těla, typ letu a přistávání s dalšími předepsanými znaky. Miloš usiloval již delší dobu o takzvaný elitní chov. Jde o jeden
z nejvyšších stupňů chovu. Pro jeho dosažení bylo třeba získat minimálně 100 bodů z bodovací stupnice. Miloš získal 128 bodů, tím
má na čtyři roky uznán právě elitní chov.
Pomalu již vrcholí přípravy na naši místní výstavu, která proběh-

foto: Jaroslav Trávníček

ne ve dnech 8.–9. července. Máme přislíbenou hojnou účast vystavovatelů. Chceme tímto pozvat naše spoluobčany k návštěvě
a zhlednutí našich odchovů. Občerstvení bude v provozu už v pátek 7. července od 16 hodin, bude čepované pivo a všechny naše
speciality. Přijďte posedět s přáteli.
Jaroslav Trávníček

ZAHRÁDKÁŘI

foto: Ivana Lavická

foto: Rudolf Adamík

Dne 4. 3. proběhla výroční schůze a jelikož slaví naše složka
55 let od založení, pozvali jsme vdovy a vdovce našich zemřelých členů na malé pohoštění. Kromě každoroční kytičky ke Dni
žen bylo připraveno i vystoupení ochotnického divadla z Hlavnice
pod vedením paní Kotalové (dříve Macákové, dlouholeté ředitelky
Mateřské školy v Chlebičově), které nás rozesmálo svými vtipnými
scénkami. Také jsme mezi nás přijali dva nové členy – manžele
Schuppikovy – a ocenili současně malým dárkem dva nejstarší
členy, pana Gerharda Kubelu a pana Rudolfa Granzera. Pan Granzer je krásně vidět na videu, které pro nás natočilo TV Hlučínsko.
Pan Kubela se bohužel nemohl dostavit, proto přikládám fotografii
z jeho domu.
K panu Granzerovi se ještě vrátím, jelikož letos uběhlo právě
65 let, kdy si vzal za svou ženu paní Marii Klimkovou. Málokdo
z nás si umí představit takto dlouhé společné manželství, kterému
se říká kamenné. Mají náš velký obdiv a úctu. Za všechny členy
blahopřeji a přeji štěstí, zdraví do dalších společných let.
Ve dnech 20.–21. 5. se uskutečnil zájezd na jižní Moravu. Prohlédli jsme si Lednický areál, zámek, park a viděli přehlídku dravých ptáků. Pak se jelo do vinařství pana Maxmiliána Holece
v Perné, kde byla domluvena ochutnávka vín i s večeří a ubytováním, takže se šlo spát až v pozdní hodinu. Ráno po dobrém vínu
hlava nebolí, snídaně byla vydatná, a tak se mohlo vyrazit domů.
No ale přece se ze sklípků nebudeme vracet s prázdnou, tak si
každý nakoupil víno dle svého výběru a chuti domů.
Říká se, že víno je nápoj králů, tak nevím, proč se nás většina
po příjezdu sešla u piva.
Za zahrádkáře Ivana Lavická
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Nejdříve musíme popřát našim jubilantům, a to paní Marii Trávníčkové, která své životní jubileum 60 let oslavila v únoru, a pan Jan
Kubný krásných 80 let oslavil v květnu. Oběma ještě jednou vše
nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a Božího požehnání.
Sezona, co se týče hasičského sportu, se nám rozjela v plném
proudu. První soutěž Moravskoslezského poháru se uskutečnila 29. 5. 2017 na Svobodě, kde se naše družstvo umístilo na třináctém místě z celkového počtu čtyřiceti družstev. Také družstvo
veteránů začalo svou sezonu, a to ve Slavkově, kde se umístili
na krásném třetím místě.
Dne 29. 5. 2017 jsme opět jako každý rok připravili Den dětí. Bylo
připraveno občerstvení, nanuky, pitíčka a spousta atrakcí, kde děti
obdrželi nějakou sladkost. Věříme, že děti a také rodiče byli spokojeni. K tomu nám počasí přálo a ti, kteří využili projížďku na koňském povoze, si vychutnali krásy naší obce. Musíme poděkovat
hlavně sponzorům, bez nichž by tato akce nebyla v takovém rozsahu, jaký jsme připravili. Ještě jednou děkujeme.
Za SDH Aleš Gibes

foto: Ing. Josef Mikolajský

Sponzoři dětského dne:
JC SPORT, pan Ciminga; Emil Klímek, soustružnické práce; Sklenářství Havlický; David Klimek, servis plynových spotřebičů;
SK Viktorie Chlebičov; Aleš Karli, pohostinství Kastelán; Milan
Rohovský, květinářství; Milan Baďura, instalatérství; Tomáš Starý,
opravy automobilů; Řeznictví uzenářství Latoň & Wieder; Zahradnické práce Milan Sedláček; Klempířství Jan Martinček; František
Gašperák, zednické práce; Jiří Stromský a Jiří Schvacha, stolařské
práce; Onderka Radim, zednické práce; Bidfood Opava, s. r. o.; Zahrádkáři Chlebičov; Chovatelé Chlebičov; Tomáš Pika, pohostinství
El Dorádo; Aleš Kašný, revize plynu; AVZO Chlebičov; Hanke strojírna, s. r. o.; FC Bžž; Kofola, a. s.; Matyp, prodejna smíšeného zboží.

8

MOTOSRAZ CHLEBIČOV 2017
AVZO Chlebičov děkuje všem, kdo přijeli v tak hojném počtu
podpořit VII. ročník našeho MOTOSRAZU Chlebičov 2017.
Byli jste skvělí! Děkujeme také všem našim sponzorům, kteří
pro Vás věnovali hodnotné ceny do soutěží a podpořili celou
akci.
Motosraz 2017 jsme zahájili v pátek 2. 6. v podvečer a hned
nato spustili rockotéku. O výbornou atmosféru se postarala oblíbená kapela JEN TAK, po které následovaly soutěže.
V sobotu odpoledne nás čekala tradiční, ostře sledovaná
vyjížďka a soutěže. Večer zahrála skupina The Beatles Collection Band, pokračovali následovníci legendárního Citronu – skupina Limetal – a skutečným hřebem večera byla
Metallica CZ.
Zábava na srazu nebyla jen pro nás, motorkáře, ale pro
všechny, kdo si přišli prohlédnout krásné motorky, pobavit se
při soutěžích nebo rozptýlit při vystoupeních.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Motorkářský sraz už je v Chlebičově klasikou, na kterou Vás
zveme i za rok!
Za AVZO Milan Borsutzký
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU "ANGELIKA" CHLEBIČOV
Jarní měsíce jsou v našem spolku vždy ve znamení výsadby
stromků a osévání políček. Už druhý rok po sobě jsme nakoupili
pro výsadbu původní keře české krajiny. Jsou to druhy, které z naší
krajiny vymizely nebo jsou zastoupeny jen velmi sporadicky. Tyto
keře jsme vysadili podél polní cesty mezi Chlebičovem a Opavou. Keře jsme ochránili sloupky a pletivem a pravidelně je obsekáváme. Od této výsadby si slibujeme zlepšení potravní nabídky
pro zvěř a také vhodný úkryt.

foto: Martin Hanke

Na jaře oséváme pronajatá políčka směskou plodin, které na políčcích ponecháváme přes celou zimu. V současné době máme osety
čtyři parcely o celkové ploše cca 5 ha. V letošním roce jsme také
nakoupili speciální luční osivo, které jsme vyseli na obecní louky.
Toto osivo by mělo rozšířit druhové zastoupení bylin na loukách
o 30 druhů. Pro nákup osiva i keřů využíváme dotace z obecních
úřadů.
Ve dnech 14. a 15. července 2017 proběhnou tradiční myslivecké
dny. Všechny občany na ně tímto zveme a těšíme se na setkání
na chatě Lovka, kde budou přichystány naše tradiční stánky.
Za MS Angelika
Martin Hanke
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV
Prázdniny se k nám blíží mílovými kroky a my pomalu bilancujeme
uplynulý školní rok. Pro nás ve školce to byl školní rok opět krásný,
plný nových zážitků a zkušeností. Během celého roku probíhala
ve školce řada zajímavých akcí a událostí. Z těch posledních vzpomeňme na vystoupení ke Dni matek. Naši nejmenší se proměnili
v roztomilá exotická zvířátka a předvedli velmi hezké pásmo písniček, básniček a tanečků ve školce. Starší děti vystoupily v KD
s pásmem nazvaným Život na vesnici. Pro rodiče byla ve školce
připravena zajímavá přednáška Českého červeného kříže na téma
- První pomoc při úrazech dětí. S naší školkou se letos rozloučí
9 předškoláčků. Nejen pro ně, ale pro všechny děti a rodiče bylo
připraveno zábavné soutěžní odpoledne spojené s pasováním
předškoláků i nočním spinkáním ve školce.
foto: Ing. Josef Mikolajský

Závěr roku zakončíme výletem, tentokrát do Lhoty u Opavy
k Mlýnu u vodníka Slámy, kde bude pro děti připraven pestrý program. Během prázdnin jsou v plánu drobné stavební, malířské
a úklidové práce, aby vše bylo pečlivě nachystáno na září, kdy se
dveře naší školky pro všechny děti zase otevřou.
Přeji všem příjemné prožití prázdnin.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Výlet na Lovku

foto: Mgr. Milená Široká

Konečně jsme se dočkali a několikrát plánovaný výlet na Lovku se uskutečnil v úterý 22. 5. 2017. A tentokrát jsme měli
na počasí opravdu štěstí. Sluníčko nás hřálo do zad a cesta
na Lovku vesele ubíhala. Na chatu jsme dorazili za necelých
45 minut. Již zdálky jsme zahlédli dým ohně, což byl povel k tomu, abychom si opekli špekáčky a dosyta se najedli.
S plným bříškem se nám pěkně poslouchalo vyprávění členů
Mysliveckého spolku Angelika Chlebičov Ing. Jiřího Konupky,
pana Jiřího Nestroje st. a pana Jiřího Nestroje ml. Dozvěděli
jsme se něco o historii mysliveckého spolku, ale především
zajímavosti o zvěři, žijící v této honitbě. Děti si prohlédly nejen
zařízení chaty, ale i sklad krmení a zásypy pro zvěř, které se
musí řádně vyčistit a připravit na další zimu. Zkusili jsme si
určit kolem rostoucí stromy a rostliny. Znalosti jsme prověřili soutěží. Členové mysliveckého spolku se o nás nejenom
pěkně postarali, ale obdarovali nás drobnými upomínkovými
předměty a sladkostmi. Už se moc těšíme na další zimní setkání. Děkujeme všem třem výše jmenovaným pánům myslivcům za organizaci tohoto jarního setkání.
Mgr. Milena Široká
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
Návštěva Divadla loutek
foto: Mgr. Milená Široká

Do Divadla loutek v Ostravě jezdíme pravidelně každý školní rok.
Nejenže divadlo je moc krásné, ale vždy zhlédneme moc pěkné
představení, které je nápadité a pro děti přitažlivé. I letos jsme viděli výlety známé čtveřice zvířátek Fifinky, Pindi, Bobíka a vynálezce Myšpulína z komiksového časopisu Čtyřlístek. Představení bylo
spojeno se zajímavými efekty a dětem se velmi líbilo.
Mgr. Milena Široká

Den matek
foto: Ing. Josef Mikolajský

K oslavě Dne matek jsme se sešli ve čtvrtek 11. 5. v kulturním
domě. Dá se říct, že kulturní dům praskal ve švech. Děti ze školky
a školy si pro maminky, babičky, ale i tatínky připravily pestrobarevné vystoupení plné básniček, písniček, tanečků a pohádek.
Celým vystoupením přítomné provázeli žáci páté třídy. I letos se
vystoupení dětem velmi povedlo. Nejmenší děti nám zprostředkovaly zpravodajství o dění v obci. V jejich reportáži se objevily
akce chovatelů, sportovců i hasičů. Vystoupení všechny v sále pobavilo a někteří se v něm i poznali. Prvňáci se předvedli s recitačním pásmem a dramatizací písničky Šla Nanynka do zelí, druháci
excelovali v tanečním vystoupení z muzikálu Pomáda. Starší děti
ze třetí, čtvrté a páté třídy se představily jako herci v moderně zpracovaných pohádkách O červené Karkulce, O očkování v Marodíně
a O Sněhurce. A že jim to šlo. V hudebním čísle zapískali žáci
z kroužku flétniček. Sólo na housle měla Rozálie Uvírová a na kyta-

ru Adam Kovalčík. V rytmu afrických bubnů nám zatančila děvčata ze třetí třídy. A školní družina se předvedla svým diskotancem
s prvky streetdancu. Závěrečnou písní děti svým maminkám poděkovaly za jejich péči a předaly svá přáníčka. Vystoupení se podle
ohlasů v sále velmi líbilo.
Mgr. Milena Široká

Princ Bajaja

foto: Mgr. Irena Hrubá Vaňková

V pondělí 5. června jsme se zúčastnili v rámci Dne dětí v zámecké
zahradě v Hradci nad Moravicí didakticko-divadelní pohádky Princ
Bajaja. Princ v pohádce nasedl na živého koně v opravdové zbroji
a bojoval proti drakovi, i když jen dřevěnému. Celou pohádkou nás
provázel šašek a děti se velmi dobře bavily. Po skončení pohádky si děti vyzkoušely na stanovištích spoustu činností a řemesel
z doby, kdy žili princové a princezny – například umlít obilí, rozlámat a vyčesat len, vyprat prádlo – a seznámily se s dobovýmizbraněmi. Pohádka nebyla jen o historii, ale i zoologii, řemeslech,
českém jazyce i literatuře a ekologii. Děti byly spokojené a přály
by si více takových pořadů. Za odměnu ještě každý dostal od šaška
rolničku na památku. Akce byla hrazena z peněz Klubu rodičů.
Mgr. Irena Hrubá Vaňková

Sběr starého papíru
foto: archív ZŠ Chlebičov

Ve dnech 25. 4.–27. 4. 2017 proběhla na naší škole jarní sběrová soutěž. Žáci nasbírali tři plné kontejnery odpadových surovin
o celkové hmotnosti 9 231 kg. Těší nás velký zájem a aktivita dětí
při ochraně životního prostředí obce. Také děkujeme všem rodičům,
kteří se zapojili do této akce a ochotně nám pomáhali. Finanční výtěžek bude věnován na zakoupení odměn a školních potřeb pro děti.
Mgr. Miloslava Kumová
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ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Jízda zručnosti 2017

foto: Zuzana Slavíková

Celý týden jsme si s dětmi vyprávěli o základní povinné výbavě
kola, jak se chovat bezpečně na cestě, na interaktivní tabuli jsme
si vyzkoušeli, jak umí poznávat dopravní značky a zvládají situaci na křižovatce. Děti si také zahrály na návrháře, vymýšlely si
a kreslily motiv své cyklistické helmy. Došlo i na společnou práci,
kdy dívky a chlapci navrhovali motiv a výbavu cyklistického kola.
A jako vždy nesměla chybět jízda zručnosti, která proběhla v pátek 19. května. Nejdříve si každý křídou nakreslil dopravní značku
a poté po jednom vyjížděli na dráhu. Děti se velice snažily, stabilita
a zručnost na kole se zlepšila, strach z překážek už nebyl tak veliký.
Dopravní týden proběhl velice dobře. :-)

Josef Lada – animační program

Krásné počasí přímo volá po výletech. A my jsme se za doprovodu sluníčka na výlet vydali. I když došlo k malé změně plánů,
předpověď hlásila déšť, raději jsme turistiku odložili a vydali se
do města. Bylo to pro děti velké překvapení, když se za jízdy dozvěděly, že jedeme do kina. Všichni měli skvělou náladu, proto
po celou cestu do Opavy zpívali. Naše paní řidička byla nadšená, že
to ještě nezažila, takže začátek výletu byl pro všechny moc příjemný.
V kině si děti nakoupily samé křupavé dobroty a už jsme se těšili na promítání. Rodinný film Špunti na vodě se nám velice líbil,
zasmáli jsme se, odreagovali a pobavili. Během pobytu v kině se
prohnal silný déšť, ale naštěstí, když jsme opouštěli kino, se na nás
sluníčko opět usmívalo. A co dál? Přece zmrzlina, to k výletu patří. Pak jsme šli pohopsat na dětské hřiště pod Ptačím vrchem,
posvačili jsme a vydali se do obchodního centra Tesco. Byl zde
interaktivní program živočichů z Jurského parku. Děti byly snímány
kamerou a jejich obraz byl přenesen na velké plátno, kde se spolu s nimi objevili velcí pradávní živočichové, jako jsou tyranosauři,
diplodocus, valdosaurus apod. O kousek dál byla vytvořena herní
místnost Minecraft, na živo si mohly stavět hradby z kostek a prozkoumaly svět hry Minecraft na Xbox One S. A potom nám už jen
zbývalo přesunout se na autobusovou zastávku a vrátit se domů.
Výlet se nám moc vydařil, už se těšíme na další akce.

V úterý 11. dubna 2017 jsme měli celodružinový výlet do Opavy.
Cílem byla výstava Josefa Lady v Domě umění na Pekařské ulici a velikonoční trhy na Dolním náměstí. Animační program byl
velice zajímavý, poučný, zábavně vedený. Děti plnily různé úkoly,
za které dostávaly nálepku, kterou si lepily na obrázek Josefa Lady.
Mělo to svůj důvod, proč nálepky lepit - byly tam Ladovy kaňky,
které se musely nálepkou zakrýt. Děti skládaly příběh podle obrázků, dozvěděly se zajímavosti ze života Josefa Lady, prohlédly si
výstavu obrázků, na kterých hledaly různé spojitosti. Také si všichni
zaházeli sněhovými koulemi z papíru a nakonec došlo i k tvoření.
Moc se nám tento animační program líbil. A velikonoční trhy? Jako
vždy bohaté, viděli jsme různá řemesla – kováře, řezbáře,...– koupili jsme si dobroty, počasí nám přálo, tak došlo i na zmrzlinku.

foto: Zuzana Slavíková

Výlet ŠD – dětský den

Florbalový turnaj – 4. třída ZŠ Šrámkova
foto: Zuzana Slavíková

V úterý 30. 5. 2017 jsme se zúčastnili florbalového turnaje, který se
konal v ZŠ Šrámkova. Sešlo se 5 týmů, hrálo se systémem každý
s každým, bohužel se nám letos nedařilo a skončili jsme na posledním místě. Ale vůbec nevadí, chlapci se celý rok na turnaj těšili,
tak opět nasbírali nové zkušenosti.
Autorka článků: Zuzana Slavíková
13

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Nová učebna pro další 6. třídu

Dravci

Hned po Velikonocích, v úterý 18. 4., přišli mezi nás po dvou letech
sokolníci s ukázkami výcviku dravých ptáků. Na krásnou akci jsme
se moc těšili, bohužel kvůli zimnímu počasí ukázky proběhly v tělocvičně. Doufejme, že příště je zase uvidíme v krásném prostředí
zámeckého parku. Vstupné bylo 40 Kč, z toho 20 Kč hradilo SRPŠ.

V příštím školním roce budeme mít přes 40 žáků v 6. ročníku,
proto z organizačních důvodů vzniknou po mnoha letech dvě
6. třídy. Jazykovou učebnu z respiria (2. poschodí) jsme přestěhovali
do 3. patra a na jejím místě jsme vybudovali učebnu s interaktivním vybavením pro novou 6. třídu tak, aby byly všechny třídy
vyššího stupně na jednom poschodí – v respiriu.

Vyhlášení vítězů soutěže „Pojďte kreslit slona“
foto: Mgr. Pavel Straub

Po dobu čtyř týdnů během března a dubna se mohli zájemci z řad
široké veřejnosti zúčastnit výtvarné soutěže u příležitosti instalace
jedinečného preparátu slona indického v Slezském zemském muzeu v Opavě. Zájemci soutěžili v několika kategoriích a svůj talent
předvedli prostřednictvím různých výtvarných technik. Výtvarně
nejzajímavější a vítězné kresby, vzešlé z hlasování na muzejním
facebooku, jsou vystaveny v hale Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. A i my slavíme úspěch! V kategorii Základní školy – druhý stupeň se na druhém místě umístila Petra

Úspěch v biologické olympiádě

foto: Mgr. Petra Komárková

V pondělí 10. 4. se tři žákyně 7. třídy zúčastnily okresního kola biologické olympiády kategorie D (pro žáky 6. a 7. tříd) na téma Detektivem v přírodě. Vše proběhlo v SVČ v Opavě. Tomuto kolu však
předcházelo sepsání práce v rozsahu 10–15 stran doplněné fotodokumentací, závěry apod. na téma vývržky a pobytová znamení.
Děvčata se připravovala v každé volné chvilce – musela se naučit
řadu nových pojmů, zástupců z živočišné i rostlinné říše.
A jak to všechno dopadlo? Ve velké konkurenci ZŠ a gymnázií
(celkem 28 žáků z opavských škol) jsme získali:
1. místo pro Karolínu Kolářovou, 8. místo pro Radanu Gdulovou
a 16. místo pro Karolínu Říčnou.
Blahopřání a poděkování za svědomitou přípravu patří nejen
děvčatům, ale také jejich učitelce přírodopisu Petře Komárkové.
A Karolíně držme palce, neboť postoupila do krajského kola, které
se uskuteční 25. května.

Nowaková z naší 8. třídy a v kategorii popularity (výsledky hlasování na facebooku Slezského zemského muzea) - kategorie druhý
stupeň ZŠ - vyhrála Nikol Poštulková z 9. třídy.
Výhrou byla volná vstupenka do ZOO Ostrava a účast na besedě na téma sloní život. Výlet se uskutečnil 5. 5. 2017 a byl
pro všechny žáky 9. třídy. Děvčatům gratulujeme a poděkování patří p. uč. Komárkové.

Setkání s odborníkem
foto: archív ZŠ V. Hoštice

Ve čtvrtek 20. 4. od 16 hod. proběhlo již 4. setkání pro rodiče,
tentokrát s Mgr. Zuzanou Pavelovou (speciální pedagog s 30letou praxí, pracující v SPC pro mentálně a tělesně postižené děti
a v PPP v Opavě) na téma: „Co, kdy a jak ve výchově. Problémy
ve výchově pramenící z dnešní doby. Základní sociální potřeby dítěte. Jak na výchovu dítěte. Jak naučit dítě pravidlům.“ Zúčastnilo
se 12 rodičů žáků 1. stupně. Ještě nás čekají 2 setkání pro rodiče,
ale ta už proběhnou v novém školním roce 2017/2018, předběžně
v září a listopadu.
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Den Země 21. 4.

Výměnný pobyt s Poláky

Jelikož počasí bylo stále spíše zimní a venku bychom toho
moc nenadělali, vyměnili jsme úklid příkop, zámeckého parku
a okolí školy za teplo tříd, kde se děti se svými třídními učiteli věnovaly různým ekologickým aktivitám. Plný autobus dětí s panem
ředitelem a p. uč. Komárkovou odjel tradičně na jarní Floru Olomouc. Částkou 4 000 Kč přispěje na dopravu SRPŠ.

Ve dnech 22.–24. 5. proběhlo další setkání našich dětí s polskými
kamarády z Nedzy. Na řadě s hostitelstvím jsme byli my, a tak jsme
se rozhodli ukázat jim krásy jižní Moravy. Celkem 28 dětí a 4 učitelé
strávili 2 dny v okolí Lednice. Podívali se na Žuráň, odkud řídil Napoleon bitvu u Slavkova, a navštívili nedalekou Mohylu míru. Druhý
den strávili v Lednickém areálu – prošli se zámeckým parkem až
k Minaretu, plavili se lodí po Staré Dyji a prohlédli si Janův hrad
– napodobeninu hradní zříceniny. Poslední den pobytu strávily
děti ve škole, kde tvořily projekty týkající se toho, co za předchozí
2 dny viděly a zažily. Počasí přálo a všem se moc líbilo. Poděkování
za organizaci patří p. uč. Víchové a Straubovi.

Exkurze v Koblově

foto: Mgr. Petra Komárková

foto: Mgr. Pavel Straub

Dne 29. 5. navštívili naši deváťáci spolu s p. uč. Komárkovou Novou šanci v Koblově. Jedná se o jediné zařízení v České republice,
které se stará o muže po výkonu trestu. Momentálně je jich zde
10. Děti si prohlédly ubytovnu, dílny, společenskou místnost
a hlavně místnost, kde se opravují kola pro děti z Afriky. Dojíždí sem
i vězni z Heřmanic, aby přiložili ruku k dílu.

Co nás ještě do konce školního roku čeká:

Společně za chemií

foto: archív ZŠ V. Hoštice

Třetí setkání se uskutečnilo 29. 3. 2017 a tentokrát se jelo
na výlet. Nejdříve navštívila polská skupina Dolní oblast Vítkovic,
kde pro ně byla připravena prohlídka vysoké pece v polštině. Naši
žáci šli na VOŠ zdravotnickou v Ostravě, obor farmaceutický asistent, kde si vyrobili vlastní mastičku. Poté se prohodili.
V dubnu a květnu proběhla další 2 setkání v rámci tohoto projektu.
Dne 28. 4. se žáci podívali do provozu krnovské Kofoly a 24. 5.
zavítali do prostor firmy Marlenka ve Frýdku-Místku. V obou případech samozřejmě nechyběla ochutnávka produktů.

- na konci května a v červnu proběhnou výlety a školy v přírodě,
- uzavírání známek,
- školní akademie.
Krásné letní dny Vám za celou školu
přeje Mgr. R. Staněk, ředitel

Pan ředitel odchází
Blíží se konec školního roku, který bude pro mnohé (žáky
i učitele) zase jen tím radostným koncem před 2 měsíci
prázdnin plných krásného počasí a odpočinku, ale v něčem
bude tento konec školního roku přeci jen jiný – za všechny si troufneme říci, že smutnější – dlouholetý ředitel naší
školy pan Mgr. Radovan Staněk totiž odchází do zasloužené penze. Působil zde nepřetržitě od roku 1979, nejdříve
jako učitel, od roku 1990 pak jako ředitel. Za tu dobu tisíce
z nás poznaly v jeho osobě kvalitního učitele a ředitele, ale
především dobrého člověka s neopakovatelným smyslem
pro humor. Proto bychom Vám zde, pane řediteli, za nás
za všechny – žáky, rodiče, učitele, zaměstnance školy a obce
– rádi poděkovali za vše, co jste pro nás udělal, a popřáli
Vám klidný, ale aktivní důchod. A když Vám bude po nás
smutno, víte, kde nás najdete! :-)
Kolektiv zaměstnanců školy
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SPORT
MLADÉ TALENTY
ORIENTAČNÍ BĚŽCI ŠTĚPÁNEK A BARBORKA HOLASOVI
Orientační běh může být sportem pro každého, pro každou věkovou kategorii. Je to běh v lese s mapou a buzolou v ruce. Závodí
malé děti v doprovodu rodičů, závodí i senioři v pokročilém věku.
Pro někoho jsou závody v orientačním běhu, jak se říká, během
„o život“, pro někoho to může být krásná procházka voňavým lesem. V Chlebičově roste zájem o tento sport. Vždyť nejbližší zmapovaný les je na Svobodě, kde se lze proběhnout na kvalitní mapě.
Barborku a Štěpíka Holasovy přivedli k orientačnímu běhu rodiče.
V nejmladších – dětských – kategoriích obě děti chodily závody
s rodiči v kategorii HDR (rodiče s dětmi). Poprvé sami, bez rodičů,
se do lesa pustili v šesti letech. Nyní už oba běhají samostatně
a získávají zkušenosti napříč Českou republikou. Učí se práci s mapou a buzolou, učí se rozpoznávat nejrůznější objekty v přírodě,
volit nejlepší postupy.

Barča i Štěpi jsou také zdatní běžkaři. V letošní zimě se zúčastnili
týdenního lyžařského soustředění na Pradědu. Tento výcvik zúročili na závodech lyžařského orientačního běhu, kde na mistrovství
ČR na krátké trati na Rejvízu získal Štěpi ve své kategorii bronzovou medaili a Barča na klasické trati na Pradědu získala stříbrnou
medaili.

Barča se letos v zimě zúčastnila běžeckého soustředění
ve Španělsku, které ji posunulo mapařsky značně dopředu. Navíc
je členem Sportovního centra dětí Hanácké oblasti, se kterým absolvovala řadu soustředění.

Štěpi úspěšně reprezentuje také svou základní školu Chlebičov
ve florbale, atletice, ale také v keramice. Barborka se kromě sportu
věnuje hře na příčnou flétnu a ve volných chvílích ráda kreslí.

Oba stáli nejednou na stupních vítězů. Barča obsadila 1. místo
na mistrovství MS kraje na klasické trati a 1. místo na mistrovství
Hanácké oblasti na klasické trati. Štěpán se umístil na 3. místě
na mistrovství MS kraje na klasické trati a dále obsadil 1. místo
na mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati. Kromě orientačního běhu se společně s rodiči účastní i jiných běžeckých závodů,
jako je Opavská míle, Fachman Cross, Silesia Cross Marathon.

Barborka bude dále své sportovní dovednosti rozvíjet na sportovní
škole ZŠ Englišova v Opavě, Štěpi jako žák 2. třídy by chtěl v budoucnu svou sestru následovat.

foto: archív manželů Holasových

Šárka Holasová
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FOTBAL – PŘÍPRAVKA
Po dlouhé zimní přípravě se všichni těšili ven na travnatá hřiště. Počasí nám ale ze začátku bohužel příliš nepřálo
a museli jsme různě rušit a měnit termíny tréninků i mistrovských utkání. Teď už se scházíme pravidelně 2x týdně.
Starší mají na jaře zatím odehráno šest utkání s vyrovnanou bilancí 2 výher, 2 remíz a 2 porážek a těsně před koncem soutěže se drží na 6. místě se 17 body.

ský dar ve výši 25 000 Kč, za který jsme dětem zakoupili nové dresy
a teplákové soupravy.
Za trenérský tým Roman Novák

Mladší zatím stihli - i kvůli špatnému počasí - odehrát jen
dva přátelské zápasy v Malých a Velkých Hošticích. Dále
budeme trénovat 2x týdně do konce června, tak určitě ještě
nějaké utkání odehrajeme.
Na závěr bych chtěl poděkovat Jirkovi Holleschovi, který
u svého zaměstnavatele, firmy Ostroj, a. s., zajistil sponzor-

foto: Roman Novák

V úterý 30. 5. se zúčastnili turnaje na naší ,,malé umělce‘‘,
pořádaného OFS, kde obsadili krásné třetí místo. Dne 17. 6.
nás ještě čeká turnaj v Hněvošicích. Po domácím zápase
s Rohovem jsme uspořádali malé posezení, kde se nečekaně odehrál zápas mezi dětmi a rodiči. Po velkém boji
zvítězily děti 6:5 :-).

Pro družstvo minipřípravky bylo zakoupeno 20 teplákových souprav
a sada dresů. Děti mají z nových teplákovek velkou radost a děkují firmě
OSTROJ, a. s., která přispěla celkovou částkou 25 000 Kč.
Jiří Hollesch

FOTBAL – STARŠÍ ŽÁCI
ambice byly trošičku vyšší. Nejvíce mě těší i zájem mladších kluků
ze starší přípravky hrát za naše mužstvo a at´ se jedná o M. Borunského, V. Axmanna nebo J. Truleje - určitě se na hřišti „neztratili“
a byli velmi platnými hráči. V letní pauze budeme zvažovat další
možnosti působení ve fotbalových soutěžích. Prioritou bude založení dorosteneckého mužstva a zachování mladších nebo starších
žáků.
Roman Stanjura, trenér

foto: Aleš Kašný

Zima letos trvala opravu dlouho, a tak musela být první dvě kola
soutěže odložena. K prvnímu mistrovskému utkání jsme tedy
zajížděli až 4. května do Kylešovic. Tento zápas jsme nezvládli a prohráli vysoko 13:1! Podobně se nám dařilo i s Hradcem
nad Moravicí, kterému jsme podlehli 2:9! Nutno dodat, že se jednalo
o první dva týmy celé soutěže. První body putovaly na naše konto
až po utkání v M. Hošticích za výhru 8:3. Pak jsme porazili v derby
V. Hoštice vysoko 11:0! Do konce soutěže zbývá odehrát ještě tři
kola. Nyní se nacházíme na čtvrtém místě tabulky, ovšem naše
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SPORT
FOTBAL – MUŽI
Blíží se letní prázdniny a čas dovolených, to je i znamení konce
fotbalového ročníku 2016/17.
Naši hráči se po slibných výkonech v zimní přípravě přechodem
na přírodní trávu zasekli a prošli si sérií nevydařených výkonů, které
přinesly porážky. Při vyrovnanosti tabulky jsme se najednou ocitli
v pásmu týmů, které byly ohroženy sestupem. Naštěstí jsme se
v pravý čas vzpamatovali a lepšící výkony přinesly body a uklidnění do týmu, který má určitě na víc, než hrát ve spodních patrech
tabulky. Všichni si dobře uvědomujeme (hráči, trenér), že dosavadních 12 bodů získaných v jarních bojích je málo. Aktuálně chybí
2 zápasy do konce soutěže, a tak věřím v další bodový zisk a posun v tabulce nahoru. Fotbal přináší všem účastníkům emoce, radost, ale i zranění, kterým se bohužel nevyhnuli T. Levák (zlomenina ruky) a P. Kozelek, který byl po nevybíravém zákroku soupeře
týden hospitalizován v opavské nemocnici. Věřím v brzký návrat
obou hráčů na zelený trávník.

Závěrem Vám chci poděkovat za přízeň a popřát Vám krásné prožití letních dní.
Vilém Axmann

JUBILEA ČLENŮ SK VIKTORIE
za 2. čtvrtletí 2017:

14. 4. Josef Trávníček – 85 let
2. 5. Alois Schuppik – 60 let
12. 5. Xenie Drastíková – 30 let
2. 6. Ivana Eleková – 30 let
16. 6. Jan Ryba – 70 let
22. 6. Václav Dihel – 65 let
K blahopřání se připojuje i výbor SK Viktorie Chlebičov.

TENIS
SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v sobotu 11. 3. 2017 v areálu
TENIS CENTRA OPAVA již 12. ročník tenisového halového turnaje ve čtyřhře. Tohoto turnaje se letos zúčastnilo celkem 8 dvojic.
Turnaj se odehrál ve dvou základních skupinách systémem každý
s každým na jeden set. Dále pak první dvě dvojice z obou skupin
hrály mezi sebou o 1.–4. místo a ostatní o 5.–8. místo.

Celkové výsledky:
1.
Kamil Stanjura / Marcel Šupík
2.
Jaroslav Ciminga / Daniel Czerný
3.
Martin Baránek / Lukáš Novák
4.
Jiří Chmelař / Pavel Hon
5.
Radim Javorský / Dalibor Kurzica
6.
Radim Dostál / Petr Dostál
7.
Radim Stanjura / Marek Matušovský
8.
Josef Ihn / Vilém Stiborský

Do finále se opět probojovali loňští vítězové, Jaroslav Ciminga Daniel Czerný, kde se utkali s dvojicí Marcel Šupík – Kamil Stanjura, kteří finálový zápas vyhráli 6:1.

Děkuji za účast všem tenistům a sponzorům turnaje: TENIS CENTRUM OPAVA, SK VIKTORIE CHLEBIČOV, OBEC CHLEBIČOV.

Vítězové získali putovní tenisový pohár a všichni tenisté byli oceněni věcnými dary od sponzorů turnaje.

foto: archív SK Viktorie Chlebičov

Kamil Stanjura

18

POCHOD ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ
3. ROČNÍK POCHODU „ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ“
BYL NAPROSTO ÚŽASNÝ
Všechny Vás zdravím,
v sobotu 20. května uspořádal Nadační fond Pavla Novotného
3. ročník pochodu „Za poznáním Prajzské“. Ráno jsme se všichni
sešli v 10:00 hod. před prostranstvím cykloodpočívadla v Chlebičově, poblíž budovy JZD. Kolik si myslíte, že nás nakonec šlo?
Neuvěřitelných 60 lidí!!! Dokonce přijely dvě naše kamarádky
z Teplic nad Bečvou, Hranic a další, manželé Winklerovi, přijeli
z Krnova, jedna kamarádka z Ostravy a ostatní účastníci z dalších koutů Slezska! Všichni nafasovali krásná trička, pitný režim
od společnosti KOFOLA ČS, a. s., nějakou laskominku od Michala
Kokoška a další naše upomínkové předměty.
První zastávku jsme měli na hranici katastru čtyř obcí – Chlebičova, Kravař, Služovic a Štěpánkovic. Starosta Chlebičova pan Ilja
Novotný nám v krátkosti řekl nějaké zajímavosti a pak jsme se
všichni vydali přes Svobodu a Nový Dvůr do místa druhé zastávky.
Ta byla v prostranství myslivecké chaty Opavice v Kravařích, kde
už na nás čekali s občerstvením manželé Mirka a Pepa Melečtí
a také hospodář zdejšího sdružení pan Kurt Schiedek s jeho přítelkyní. Pepa nám v krátkosti řekl něco o historii mysliveckých
sdružení v Kravařích, něco o historii Kravař. Poté jsme pokračovali ve směru přes Kravaře do další zastávky, která se nachází
před začátkem cyklostezky v Kravařích-Koutech.

A když už jsme toho všichni měli tak akorát, přijel nás vysvobodit autobus společnosti JC TRANS, s. r. o. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo mně pomáhali s organizací tohoto pochodu,
a to konkrétně panu Lojzovi Schuppikovi, moc děkuji mé manželce
Mirce za trpělivost s balením všech tašek, také děkuji manželům
Meleckým a panu Schiedkovi za pohostinnost na myslivecké chatě Opavice, panu Tomaštíkovi za skvěle připravené zázemí v areálu
„Mlýna vodníka Slámy“ a v neposlední řadě manželům Lamlovým
za poskytnutí autobusu pro cestu zpět. A rovněž děkuji všem, kteří
jste přispěli jakoukoliv částkou do naší putovní pokladničky k naší
vyhlášené veřejné sbírce (vybralo se neuvěřitelných 9 754 Kč!!!).
A ti, co jste s námi na tento pochod nemohli, sledujte naše stránky
a určitě se přihlaste na 4. ročník. KAM PŮJDEME? NECHTE SE
PŘEKVAPIT!!! A Vy ostatní, kteří nechcete čekat do příštího roku,
můžete s námi jet v sobotu 9. září 2017 na turistický výlet. První
naše zastávka bude v Bystřici pod Hostýnem, odkud pěšky půjdeme na Hostýn, kde si mimo jiné prohlédneme budovy místní
farnosti. Po zpáteční cestě se zastavíme v Teplicích nad Bečvou,
kde se podíváme do prostranství nejhlubší propasti v Evropě, dále
máme zajištěnou prohlídku jeskyně a také děti s rodiči mohou využít bazén s protiproudem a parní saunou v hotelu Janáček. Bližší
informace najdete na našich webových stránkách
www.nfpavlanovotneho.cz.
S pozdravem Pavel Novotný,
předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného

foto: Ing. Josef Mikolajský

Další zastávka byla na hranici „Prajzské“ a „Cisarské“, a to na mostě přes Opavici, který spojuje Kravaře a Mokré Lazce. U některých
se už začala projevovat únava, ale všechno jsme přečkali a v pořádku přes Mokré Lazce dorazili do cíle dnešního pochodu, kterým
byl areál „Mlýn vodníka Slámy“ ve Lhotě u Háje ve Slezsku. O historii areálu nám povykládal vedoucí provozu pan Filip Tomaštík.
Po jeho výkladu jsem byl požádán, abych společně s dalšími lidmi
z našeho nadačního fondu Pavlou Pastrňákovou, Zdeňkou Vaňkovou a starostou obce Chlebičov panem Iljou Novotným slavnostně pokřtili zdejší venkovní posezení, které bylo právě v sobotu
20. 5. 2017 kvůli nám pro veřejnost otevřeno. No a co myslíte,

že následovalo potom? Hádáte správně, zasloužené jídlo a k tomu
samozřejmě skvěle orosené pivečko. Když jsme se všichni najedli,
rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna se šla podívat do zdejších
stájí (někteří z nich se dokonce projeli na poníkovi) a druhá skupina se podívala do muzea o mlýnech, které se nacházejí v okrese
Opava a jeho nejbližším okolí.
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