ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

Ať radostné
poselství Vánoc
naplní naše srdce
a přetrvá po celý
nový rok!

Překrásné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
do roku 2018 přeje
Zastupitelstvo obce Chlebičov

prosinec 2017

INFORMACE Z OBCE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do závěrečného měsíce roku 2017 a také do posledního roku celého volebního období. Všichni se těšíme na vánoční
svátky a věříme, že s námi 1. ledna přivítáte u ZŠ příchod nového
roku.

Během celého roku probíhaly různé kulturní, společenské a sportovní akce, za což děkuji našim spolkům a organizátorům. Mé poděkování patří dále všem spoluobčanům, kteří se jakkoli podíleli
na krásném vzhledu naší obce.

V letošním roce jsme dokončili mnoho investičních akcí (kamerový systém, dětské hřiště, cyklotrasa na Svobodu, oprava keramické dílny, zabezpečení OÚ a MŠ, vylepšení zařízení KD a zahájení výstavby parku) a také zpracování nového územního plánu
obce. Koncem roku čekáme dodání nákladního automobilu včetně
5 kontejnerů. Na tuto akci jsme získali dotaci 1 mil. Kč. Během zimy
chceme získat stavební povolení na výstavbu rybníku a zázemí
pro diváky u sportovní haly.

Děkuji mé rodině a manželce za podporu a pochopení, kolegyním
na obecním úřadě, panu faráři, zaměstnancům obce, všem členům
obecního zastupitelstva za odvedenou práci a podněcující nápady,
které vedou ke krásnému vzhledu celé naší obce.
Závěrem Vám všem, milí spoluobčané, přeji příjemné prožití vánočních svátků, nezbytné štěstí, osobní a rodinnou pohodu, vzájemné porozumění a Boží požehnání.
Ilja Novotný

PARK CHLEBIČOV
Záměrem připravovaného projektu PARK CHLEBIČOV je vybudování menšího obecního parku o výměře cca 1,9 ha na parcele p. č. 675/1 (prostor mezi vodojemem a parkovištěm u hřiště). Jedná se o změnu území ke sportovně relaxačnímu využití
pro naše spoluobčany. Plocha bude ozeleněna, vysázena dřevinami
(cca 210 stromů) a osázena vegetačními pásy po obvodě území
(850 keřů). Mezi parkem a silnicí bude vybudováno oplocení.
Součástí parku budou zpevněné plochy, které budou propojovat
jednotlivé herní prvky a sportoviště. Asfaltový ovál bude dlouhý
cca 240 m a chodníky pro pěší ze zámkové dlažby budou mít
délku 600 m. Další součástí parku budou dva násypy zeminy
pro sportovně relaxační využití: první o výšce 6 m na vyhlídku
a druhý o výšce 4,5 m na sáňkování. V prostoru parku je vyčleněno
území pro výstavbu dráhy pro požární sport, osazení herních prvků
pro děti a vybudování venkovních sportovišť pro všechny generace. Celkové náklady budou ve výši 6,5 mil. Kč a termín dokončení
bude do 30. 6. 2018.
Pevně věřím, že toto území budou využívat všichni naši spoluobčané ke své spokojenosti.
Ilja Novotný

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM
MOTOROVÝCH VOZIDEL
vizualizace: Daniel Wawrzinek

V této výzvě každoročně prosím a upozorňuji majitele motorových vozidel, aby svá vozidla nenechávali odstavená
na chodnících a komunikacích. Pevně věřím, že majitelé vozidel budou brát tuto výzvu vážně a nebudu se muset obrátit
na policii. Uvědomte si, že tím komplikujete práci zaměstnancům obce při odklízení sněhu a ohrožujete zdraví dětí
a seniorů.
Za Vaše pochopení Vám děkuji.
Ilja Novotný
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VÁNOČNÍ POSELSTVÍ PANA FARÁŘE
Vážení a milí spoluobčané, drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do adventní doby, která sice ve společnosti není příliš znát,
ale má svoji nesmírnou důležitost. Jestliže uvážíme a my věřící přijímáme,
že Vánoce jsou především svátky narození Ježíše Krista, tak tato druhá Božská
osoba přišla na svět zcela zvláštním způsobem. Pro každého člověka tato skutečnost je zahalena tajemstvím, proto je nutné se k tomuto tajemství duchovně připravit. A právě k tomu slouží adventní doba, která je dobou očekávání
na příchod našeho Spasitele. Jedině tímto způsobem můžeme prožít plnohodnotné Vánoce.
Přeji celé farnosti a každému zvlášť požehnané svátky vánoční, hodně Božích
milostí, pokoj i radost a v novém roce přeji pravé štěstí a potřebné zdraví.
P. ThLic. Radovan Hradil

PŘEHLED BOHOSLUŽEB
24. 12. 2017
20.00 hod.
22.30 hod.
25. 12. 2017
7.00, 10.00 hod.
8.30 hod.
26. 12. 2017
7.00, 10.00 hod.
8.30 hod.
31. 12. 2017
16.00 hod.
1. 1. 2018
7.00, 10.00 hod.
8.30 hod.

Malé Hoštice
Velké Hoštice
Velké Hoštice
Chlebičov
Velké Hoštice
Malé Hoštice
Velké Hoštice
Velké Hoštice
Chlebičov

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Tradiční setkání občanů Chlebičova, kteří v letošním roce oslavili,
nebo teprve oslaví, svá významná životní jubilea, uspořádal Obecní
úřad v Chlebičově dne 5. 10. 2017. Slavnostní setkání proběhlo
v prostorách restaurace Slezská Siesta a bylo po všech stránkách
velmi příjemné.

ve prospěch rozvoje obce, ale hlavně za jejich péči, lásku a pomoc
vlastním rodinám. Poté si všichni společně připili na zdraví oslavenců. „Poseděli jsme a popovídali. Některé vzpomínky a vyprávění – například pana Granzera nebo Kubely – byly velmi zajímavé,
obzvláště ty z válečných let,“ řekl starosta obce Ilja Novotný.

„Společné posezení s hudbou a občerstvením mělo v minulých
letech velký ohlas. Proto jsme jej připravili i pro letošní rok,“ řekla organizátorka akce Hana Stiborská. „Zájemci, kteří slaví v roce
2017 kulaté narozeniny 70, 75, 80, 85, 90 a více let, obdrželi
s předstihem pozvánku. K naší velké radosti přijalo pozvání celkem 30 jubilantů a celým odpolednem se nesla veselá nálada.“

O doprovodný program se postaralo kravařské duo Meleckých,
kteří bavili nejen směsicí populární i lidové hudby, ale hlavně veselými historkami z „Prajzské“. Skvělá atmosféra tak přetrvala
až do večerních hodin.
Ještě jednou blahopřejeme všem oslavencům k jejich životním
výročím a do dalších let jim přejeme pevné zdraví a šťastné a spokojené dny všední i sváteční.
Zuzana Kašná

První část setkání patřila slavnostnímu přípitku, který pronesla
místostarostka obce. Poděkovala všem za práci, kterou odvedli

SENIOŘI

foto: Michal Blahetka

Toto čtvrtletí znamená loučení se starým rokem.
V říjnu jsme měli jako každý rok mši svatou. V listopadu se všem
moc líbila lékařská přednáška, byla poučná a přednesla nám
ji MUDr. Eva Hanková. Paní MUDr. Evě Hankové ještě jednou
moc děkujeme. Také jsme popřáli p. Granzerovi k jeho devadesátinám, zazpívali a připili. V prosinci jsme se těšili na Mikulášskou nadílku, která se uskutečnila 5. 12. Mikuláš nám rozdal
dárky, které jsme si sami přinesli a potom navzájem vyměnili.
Nesmím zapomenout poděkovat p. Zuzce Kašné, která nám
na posvícení po mši připravila upečenou z perníku naši malou
kapličku. Bylo to moc pěkné a dojemné, ještě jednou p. Zuzce
děkujeme.

Obec Chlebičov děkuje panu Rudolfu Granzerovi za jeho
celoživotní práci pro obec i rodinu a k jeho významnému

A teď Vám všichni přejeme, ať za rok se zas sejdeme!
Hlavně zdraví, lásku Boží Vám všem v novém roce přejí senioři!

životnímu jubileu přeje mnoho zdraví, pohody a radosti
v láskyplném rodinném kruhu.

Za všechny
Maruš Poštulková
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INFORMACE Z OBCE
VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK
lených kritérií a posléze budou předloženy Zastupitelstvu obce
Chlebičov ke schválení. Předpokládáme, že návrh na poskytnutí
NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2018 by mělo zastupitelstvo
obce projednat na svém březnovém zasedání v roce 2018. Úspěšní žadatelé následně musí provést schválené úpravy či zvelebení
svých obytných domů nebo bytových jednotek do 30. 11. 2018.

Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 32. zasedání
dne 30. 11. 2017 vyhlášení "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z fondu rozvoje bydlení obce Chlebičov
pro rok 2018" (dále jen NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2018).
Pro příští rok jsme si připravili v tomto vyhlášeném programu několik novinek. Tou nejpodstatnější je výše maximální částky NFV
z FRB pro rok 2018, kterou může žadatel obdržet. Po diskusi mezi
členy komise stavební a FRB a také s členy zastupitelstva obce
bylo rozhodnuto o zvýšení této max. částky z dosavadní výše
50 000 Kč na 70 000 Kč. Druhou novinkou, kterou se podařilo
schválit, je rozšíření možnosti čerpání NFV z FRB obce Chlebičov,
a to konkrétně o 11. bod „Rozsahu účelu NFV z FRB pro rok 2018“.
Tento bod se týká možnosti rekonstruovat nebo opravit plot (oplocení), vstupní bránu anebo dvorek u předmětného obytného domu,
k němuž je žádost vázána. Stáří tohoto domu musí být min. 10 let
od kolaudace stavby.

Kdo vlastně může o NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2018 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 manželé společně na jedné žádosti. Výše maximálně poskytnuté NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2018 činí výše uvedených
70 000 Kč na jednu žádost. Celkem je pro tuto výzvu alokována
částka 700 000 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.

Všichni doufáme, že této možnosti všichni využijete a co nejvíce z Vás si požádá o přidělení NFV z FRB pro rok 2018. Žádosti
o poskytnutí NFV z FRB můžete podávat na předepsaném formuláři osobně na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově,
a to v době od 5. 1. 2018 do 5. 3. 2018.

S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda stavební komise a FRB

Došlé žádosti budou vyhodnoceny členy komise na základě schvá-

UVEDENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO PROVOZU
Vážení spoluobčané. V letošním roce se rozhodlo Zastupitelstvo
obce Chlebičov realizovat 1. etapu kamerového systému v naší
obci. Oficiální název této akcí zní „MKDS obce Chlebičov – 1. etapa“.

stupci Policie České republiky budou mít jediní oprávnění nahlížet
do tohoto kamerového systému (nikdo ze zaměstnanců ani vedení
obce nemá zákonné oprávnění ani přístupové údaje k nahlížení
do tohoto systému). Na příjezdových komunikacích do obce jste
si jistě všimli informačních tabulí, které Vás a ostatní návštěvníky
naší obce upozorňují, že vjíždíte do prostoru, který je monitorován
kamerovým systémem.

Mnozí z Vás v loňském roce využili možnosti a odpověděli v dotazníkovém šetření na možnost vybudovat tento kamerový systém
v naší obci. Necelých 70 % se k této skutečnosti vyjádřilo kladně,
a proto se naše obec rozhodla realizovat 1. etapu tohoto kamerového systému. Ve veřejné zakázce malého rozsahu podala nejnižší
cenu společnost AUTOCONT CZ, a. s., která následně v dohodnutém termínu zakázku realizovala. V této 1. etapě byly vybudovány
po dohodě se zástupci Policie České republiky tři kamerové body,
a to tak, aby zachycovaly monitoring příjezdových tras do naší
obce. Dvě kamery jsou umístěny na silnici III/469 spojující Chlebičov s Velkými Hošticemi a Pustými Jakarticemi (jedna snímá
směr od Velkých Hoštic a druhá směr od Pustých Jakartic) a třetí
kamera je umístěna na budově kulturního domu ve směru k zemědělskému družstvu a budově obecního úřadu.

Vedení obce plánuje v příštím roce v součinnosti se zástupci
OO Policie ČR vyhodnotit přínos tohoto kamerového systému
a už teď uvažujeme (po vybudování lesoparku – předpoklad do
konce června 2018) umístit jeden nový kamerový bod v určeném
prostoru našeho lesoparku a druhý kamerový bod by monitoroval
prostranství školy a školky v naší obci.
Celkové náklady na vybudování 1. etapy kamerového systému
v naší obci činily 471 000 Kč bez DPH.
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům komise prevence kriminality a zastupitelům obce Chlebičov za aktivní přístup k této problematice a doufejme, že zástupci Policie České republiky využijí
údaje z tohoto kamerového systému pro přestupkové nebo trestní
řízení v co v nejmenším počtu.

Společnost Autocont CZ předala své dílo ve smluvním termínu
do 30. 9. 2017 a následně probíhal zkušební provoz a ladění celého systému. Celé dílo bylo v pátek 1. 12. 2017 předáno starostovi
obce Chlebičov, který následně předal klíče od velína k tomuto
kamerovému systému zástupcům OO Policie ČR Kravaře. Zá-

S podzravem Ing. Pavel Novotný,
předseda komise prevence kriminality
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PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI CELOROČNÍ ČINNOSTI
NADAČNÍHO FONDU PAVLA NOVOTNÉHO
na prádlo mamince velmi těžce onkologicky nemocného syna
a dále jsme byli partnery dvou speciálních konferencí o paliativní
léčbě. V neposlední řadě jsme uspořádali velmi úspěšný 2. ročník preventivní akce „Den urologické prevence“, které se celkem
v 7 nemocnicích v Moravskoslezském kraji zúčastnilo na 500 občanů, a také poprvé i preventivní akci „Den onemocnění tlustého
střeva a konečníku“, kterého se zúčastnilo ve Vítkovické nemocnici
přes 35 občanů. V současné době nás podporuje přes 80 firem,
společností, obcí a měst napříč naší republikou a na našich transparentních účtech se nám podařilo v letošním roce nashromáždit
přes 600 000 Kč. Všem dárcům upřímně děkuji.

Vážení občané Chlebičova, dovolte i mně v předvánočním čase
poděkovat za pomoc mnohých z Vás při činnosti našeho Nadačního fondu Pavla Novotného. Letošní rok byl pro činnost fondu
přelomový, od února letošního roku pomáhají naši dobrovolníci
zpříjemňovat pobyt onkologickým pacientům ve Fakultní nemocnici Ostrava (klinika hematoonkologie a urologie) a také na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice, od ledna příštího roku
budeme rovněž působit na oddělení klinické hematoonkologie Nemocnice s poliklinikou Havířov.
V současné době se podílí na této dobrovolnické činnosti celkem
30 dobrovolnic a dobrovolníků z celého Moravskoslezského kraje,
ale rovněž nás podporuje i jedna kolegyně z Otrokovic. Mezi dobrovolnicemi působí i jedna rodačka z Chlebičova, paní Veronika
Blokšová, rozená Sněhotová. Všem dobrovolnicím upřímně děkuji,
neboť si neskutečně vážím lidí, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhají druhým!!!

Výčet naší činnosti je opravdu dlouhý, nicméně bych Vám chtěl
ze srdce popřát pohodově prožité vánoční svátky a do nového
roku Vám přeji především pevné zdravíčko a spokojenost v rodině.
A pokud se chcete příští rok opět zúčastnit našich dvou pochodů,
jenom Vám prozradím, že v květnu půjdeme 4. ročník pochodu
„Za poznáním Prajzské“ na trase směr Bolatice a v září pojedeme
prozkoumat okolí Jeseníků.

V letošním roce jsme darovali celkem 22 televizorů jednotlivým
nemocnicím, přispěli na speciální aplikační látky pro onkologické
pacienty, uspořádali tři benefiční koncerty, jednu uroonkologickou
konferenci, dva pochody, kterých se zúčastnilo mnoho z Vás, darovali markýzu a venkovní posezení dětskému stacionáři, sušičku

foto: Ing. Pavel Novotný

S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného
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INFORMACE Z OBCE
MLADÉ TALENTY – ARNOŠT KURKA
„Svůj první foťák jsem dostal od dědy letos v březnu jako dárek
k mým 14. narozeninám.“ Tak začíná vyprávět svůj příběh Arnošt
Kurka, žák 8. řočníku ZŠ ve Velkých Hošticích a nadějný místní
fotograf.
Od dědy (Jiřího Weisse) tehdy dostal kompaktní fotoaparát
Panasonic Lumix DMC-FZ72, se kterým začal obcházet vesnici,
ale i okolí, a fotil všechno, co viděl. „Mé první fotky vznikaly
na rybách s tátou při východech slunce nebo když se k nám přiblížilo nějaké to zvířátko. Tehdy jsem fotil vše, co jsem mohl: našeho
psa, na jaře rozkvetlé stromy, v létě motýly, teď na podzim listí...
Vždycky jsem měl ale při pohledu na ně jasnou představu, jak je
chci fotit.“
Arnoštova snaha o zachycení nenávratných okamžiků z přírody
do podoby trvalých snímků se samozřejmě roznesla po rodině
a okolí. Poslední školní den jej navštívila sestřenice se starou zrcadlovkou, která ovšem nefungovala. Arnošt vypráví: „Denisa se
mě zeptala, jestli si foťák nechci nechat opravit a pak s ním fotit.
Nevím jak, ale nějak jsem ten foťák zapl a on normálně fungoval.
Tím pádem jsem měl svůj druhý foťák Nikon D70S s objektivem
značky Tamaron.“

foto: Arnošt Kurka

S téměř profesionálním vybavením začal fotit víc a víc, své fotky
umísťovat na Facebook, kde si jeho snímků začalo všímat také více
lidí. „Focení mě baví o to víc, když vím, že se mé fotky lidem líbí, a
jsem strašně moc rád, že mi děda koupil foťák a umožnil mi tak
pokusit se něco dokázat.“
Nezbývá než popřát Arnoštovi, aby se jeho snímky líbily, aby
ho jeho krásný koníček nadále těšil a naplňoval a třeba se i stal
jeho budoucím povoláním.
Hodně štěstí a dobré světlo!
Zuzana Kašná

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

foto: Radek Chalupa

Ani letos jsme nevynechali tradiční lampionový průvod. Počasí, které nejdříve trochu strašilo, se umoudřilo a během průvodu
bylo nakonec velmi příjemně. Účast opět předčila naše očekávání,
u základní školy se sešlo velké množství dětí i dospělých, kteří
pak šli za doprovodu hudby průvodem uličkou kolem El Doráda, po Hlavní ulici a ulicí Na Kopci, až došli do areálu koupaliště.
Zde všechny čekala náležitá odměna – pro dospělé čaj s rumem
na zahřátí, pro děti ovocný čaj, párek na opečení a jako překvapení
malování na obličej. Párky si děti opekly na vatře, kterou jim jako
vždy ochotně připravilo sdružení AVZO. Všichni si také mohli koupit punč nebo výbornou gulášovou polévku. Na závěr jsme zhlédli
úžasný ohňostroj. Velké díky patří všem pořadatelům a především
také těm, kteří se průvodu zúčastnili.
Za kulturní komisi obce
Tomáš Pika
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PAVEL TRÁVNÍČEK PŘIVEZL SBOROVNU
Prvním předvánočním dárkem pro občany Chlebičova (a jeho
okolí) byla SBOROVNA, současná česká komedie, kterou v neděli
26. 11. 2017 se svým souborem přivezl do chlebičovského kulturního domu Pavel Trávníček.
Kromě vedoucího souboru Pavla Trávníčka a jeho ženy Moniky zavítali v neděli 26. 11. do Chlebičova také Uršula Kluková, Kateřina
Kornová, Zdeněk Havlas, Petra Jindrová a Hana Tunová. Vystoupili v rolích středoškolských pedagogů odborného zemědělského
učiliště, ve kterém se usilovně snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky. Ale ani učitelský sbor není bez chybičky – ředitel
je zkorumpovaný, pedagogové mají své problémy a sborovnou
se často nese cynismus. Život staré kantorské party naruší svým
příchodem nová, velmi ambiciózní zástupkyně ředitele v podání
Kateřiny Kornové, která rozehrává nové situace – jak komické, tak
i ty, které vedou k zamyšlení nad současnou společností.
foto: Ing. Josef Mikolajský

„Věřím, že se diváci pobavili stejně dobře jako já, a přeji si, aby
u nás divadelní představení pokračovala,“ řekl o vystoupení starosta obce Ilja Novotný.
A pokračovat se bude hned za rok – umělci z Prahy přivezou představení „A zase ta sborovna“.
Máme se na co těšit!
Zuzana Kašná

PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
TURNAJ – FUTSAL

15. 12. 2017		

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie

KONCERT Janáčkova sboru Luhačovice

16. 12. 2017

BĚH O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC		

17. 12. 2017, 14:00 hod.		

NOHEJBALOVÝ TURNAJ DVOJIC 		

27. 12. 2017, 10:00 hod.

OBECNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ		

28. 12. 2017, 14:45–16:15 hod.

SILVESTR. ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ

31. 12. 2017		

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

1. 1. 2018, 17:00 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

		

4.–7. 1. 2018		

Obec Chlebičov, pořádá Charita Opava

OBECNÍ PLES				

13. 1. 2018		

KD v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

HASIČSKÝ PLES				

20. 1. 2018		

KD v Chlebičově, pořádá SDH Chlebičov

CHOVATELSKÝ PLES			

27. 1. 2018		

KD v Chlebičově, pořádají Chovatelé

MYSLIVECKÝ PLES			

3. 2. 2018		

KD v Chlebičově, pořádají Myslivci

SPORTOVNÍ PLES			

10. 2. 2018		

KD v Chlebičově, pořádá SK Viktorie

MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ		

17. 2. 2018			

KD v Chlebičově, pořádá Nadační fond Pavla Novotného
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ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov
Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie
Buly Aréna Kravaře, pořádá obec Chlebičov
Fotbalové hřiště SK Viktorie, pořádá SK Viktorie
ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

KD v Chlebičově, pořádá Bojtesa

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI
a už se jen shrabují zbytky popadaného listí.

Dne 16. září se uskutečnilo každoroční Vinobraní, k tanci nám hrála
kapela LEON a HANKA. Nálada byla výtečná, účast skvělá. Vína se
prodalo hodně, a dokonce jsme obdrželi pochvalu za bohatý výběr.

Blíží se Vánoce a konec roku a já chci za všechny zahrádkáře poděkovat našim sponzorům za jejich příspěvky během celého roku
a popřát nejen jim, ale i všem lidem krásné prožití vánočních svátku, klidný, pohodový Silvestr a abyste do nového roku vykročili tou
správnou nohou.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

Po asi 6 letech jsme 1. 10. obnovili výstavu ovoce a zeleniny. Abychom oslovili širší veřejnost, přidali jsme ochutnávky pomazánek,
marmelád, salátů, domácích sirupů, no prostě každý mohl přinést
k ochutnání své výrobky ze zeleniny nebo ovoce. Dokonce se
ochutnávala domácí hruškovice a ostružinový likér.

foto: Matěj Pika

K zhlédnutí byly různé druhy bylinek – od běžných, například jako
kopr, tymián, libeček nebo pažitka, až po méně známé jako angínovník nebo rýmovník. Nezůstalo jen u zavařenin, ale bylo taky
něco ke kávě. Lidé přinesli koláče, buchty, zákusky, a dokonce
i dort. Nejen dospělí, ale i děti se zapojily a upekly něco na zub.
No a právě děti z naší školky a školy, které nám krásně vyzdobily výstavu svými obrázky, se v pondělí přišly na výstavu podívat
a ochutnávat. Ze zeleniny a ovoce jim nejvíce chutnala jahodová marmeláda. Děkujeme tímto paní ředitelce a všem učitelkám
za čas, který věnovaly dětem.
Na podzim máme mezi členy dvě kulatá jubilea. Dne 19. 11. oslavil
krásných 90 let pan Rudolf Granzer, jeden z našich zakladatelů.
Dovoluji si za všechny členy popřát panu Granzerovi zdraví, štěstí
a spokojenost do dalších let.

foto: Marta Tutková

Ten druhý jubilant, který své sedmdesátiny oslavil již 17. 9., není
nikdo jiný než náš předseda pan Jaromír Válek. Jako předseda to
s námi táhne už od roku 1999, to je celých 18 let, a my doufáme,
že to s námi ještě nějaký ten rok vydrží. Tímto mu znovu přeji pevné zdraví a nervy, bude je s námi ještě potřebovat.

foto: Lukáš Blahetka

V předpovědi počasí už nám hlásí sníh, na zahradách je poryto
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CHOVATELÉ
Jménem celého našeho spolku Vám přeji krásné prožití letošních
Vánoc. Prožijte je beze spěchu, ať jsou šťasné, veselé, plné Božího
požehnání a času stráveného s rodinou a nejbližšími.

Naše výstavní činnost v rámci okresu byla zakončena okresní výstavou, která se v letošním roce konala v sousedních Velkých Hošticích v areálu Pekliska. Byla to pro naši organizaci velmi úspěšná
výstava. Získali jsme tři poháry v rámci všech odborností a dalších
devět čestných cen. Zvířata jsme na tuto výstavu pečlivě připravili
a výsledek se dostavil.

Jaroslav Trávníček

Další velkou výstavní akcí byla výstava Vysočiny v Bohdalově
u Žďáru nad Sázavou. Tato výstava patří k jedněm z největších
v České republice. Jirka Weiss a Miloš Neborovský obdrželi titul
Mistr Vysočiny a dvě čestné ceny.
foto: Jaroslav Trávníček

Dne 21. října jsme navštívili výstavu v německém Hannoveru. Bylo
zde vystaveno 22 000 zvířat. Koupili jsme chovné jedince na další
sezonu.
Prvního prosince jsme opět vyrazili do Německa, ale tentokrát
do Lipska. Rovněž cílem této cesty byl nákup zvířat. Tyhle dvě výstavy patří mezi evropsky významné výstavy, kde vystavují přední
šlechtitelé.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
se postaraly děti ve spolupráci s rodiči. O ozvučení akce a pověšení ozdob se postarala obec. Sněhová nadílka udělala tu pravou
vánoční atmosféru, kterou jsme si vždy přáli. Dětem se jejich vystoupení moc povedlo, za to od nás dostaly zdarma punč, párek
v rohlíku a oplatek. Dospělí si mohli zakoupit svařák, medovinu
nebo něco ostřejšího. K zakousnutí si mohli koupit hamburger
nebo párek v rohlíku.

Čas neúprosně běží a blíží se pomalu konec letošního roku. Našim mužům se dařilo. V soutěži v požárním sportu zapojené
do Moravskoslezského poháru skončili za celý ročník na 7. místě
z celkového počtu 20 družstev. Toto umístění je zatím jejich nejlepší za celou dobu působení v soutěži.
V letošním roce se uskutečnilo v Opavské lize veteránů 7 soutěží.
Jedna soutěž v Malých Hošticích se zrušila. Nejlepším umístěním
bylo 3x třetí místo. V konečném výsledku skončili naši veteráni
na čtvrtém místě z 11 družstev.

Jako každý rok tak i letos jsme společně se základní a mateřskou
školou rozsvítili vánoční strom před školou. O nazdobení stromu

Za SDH Chlebičov
Ing. Petr Novotný

foto: Ing. Josef Mikolajský

V průběhu roku se nám podařilo ve spolupráci s obcí opravit
a zkulturnit bývalý bufet v naší zahradě. Budovu jsme zevnitř zateplili, provedli dřevěné podbití stropu, zrekonstruovali jsme WC,
opravili omítky a zpevnili plochu před budovou. Děkuji všem, kteří
se ve volném čase na rekonstrukci podíleli.

Na závěr bych chtěl popřát nejenom sestrám a bratrům hasičům,
ale také všem spoluobčanům z Chlebičova hodně štěstí, zdraví,
pracovní úspěchy a také radost a pohodu v rodinném kruhu o nastávajících vánočních svátcích a v novém roce 2018. Chtěl bych
také poděkovat všem členům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
na všech akcích, které jsme v letošním roce pořádali. Děkuji také
zastupitelstvu obce za výbornou spolupráci.
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
MYSLIVECKÝ SPOLEK ANGELIKA
Letos jsme na našem prvním honě přivítali vzácnou návštěvu.
Na oplátku k nám přijeli myslivečtí kolegové ze Slovenska, z partnerské obce Liptovské Revúce. V září byli náš předseda a myslivecký hospodář pozváni na pozorování jelení říje do Revúc. Dostalo se
jim vřelého přijetí, a tak jsme neotáleli a slovenské kolegy pozvali
na hon. Jožo, Jano a Martin dorazili v pátek 24. 11. 2017 okolo 16
hod. Následovalo srdečné přivítání – nejprve s námi a poté oficiální přivítání na půdě Obecního úřadu v Chlebičově. Ubytování jsme
kolegům zařídili na naší lovecké chatě, kde strávili dvě noci.

Ráno jsme se opět sešli na chatě, připravili hostům snídani a pak
i oběd. Po obědě kolegové odjeli vlakem domů. Doufáme, že si
s sebou odvezli pěkné vzpomínky na Chlebičov a na své české
kolegy.
Myslivci přejí všem občanům klidné prožití Vánoc a vše nejlepší
do nového roku 2018.
A v novém roce Vás zveme na tradiční myslivecký ples, který
se uskuteční v sobotu 3. 2. 2018 od 20 hod.
Za MS Angelika Martin Hanke

V sobotu ráno jsme se všichni sešli na ranním nástupu před
honem. Všichni účastníci honu byli přivítáni nejprve troubením
a pak předsedou a mysliveckým hospodářem. Předseda upozornil
na přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a na možnou návštěvu Policie ČR. Slovenští kolegové nám moc nevěřili, o to větší bylo
jejich překvapení, když se v polovině honu policie skutečně objevila
a provedla namátkovou kontrolu zbraní a dechovou kontrolu.

foto: Jiří Otlík

foto: Jiří Otlík

Zvěře bylo oproti minulým letům méně. Ulovilo se deset zajíců
a devět bažantů. I přesto se hosté dostali k ráně, Martin dokonce ulovil svého prvního bažanta. Na poslední leči, která probíhala
na chatě, jsme pak Martina pasovali na lovce drobné zvěře. Po vyhlášení krále honu jsme ještě pasováním na myslivce přijali do našich řad mladého člena Václava Benu. Následovala družná zábava
až do pozdních hodin.
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV
Na podzim proběhla ve školce řada zajímavých akcí. Obrázky
a výrobky našich dětí ozdobily výstavku ovoce a zeleniny pořádanou místními zahrádkáři. Již tradiční akcí byla drakiáda, kde jsme
společně nejen pouštěli draky, ale i příjemně poseděli u ohníčku
a vzájemného povídání.
Na konci října jsme si pro děti připravili Strašidlácký večer. Děti
mohly na strašidelně vyzdobené zahradě plnit úkoly na různých
stanovištích. Na všechny také čekalo teplé občerstvení. Navštívila
nás dvě divadélka se svými pohádkami a vyjeli jsme do Cinestaru,
kde jsme zhlédli pěknou animovanou pohádku Letíme.
Prosinec se nesl v duchu příprav na Vánoce a nejinak tomu bylo
i u nás ve školce. Společně se základní školou jsme zazpívali u rozsvěcování vánočního stromu. Ve školce jsme napekli a nazdobili
perníčky. Děti ze třídy Sluníček i Soviček si připravily hezká vánoční
vystoupení pro své rodiče a přišel za námi se svou nadílkou i Mikuláš a Ježíšek.

foto: Lucie Košárková

Naši práci se snažíme zdokonalovat a zlepšovat nejen vlastním
samostudiem či školením, ale i postupným nákupem nových didaktických pomůcek. Do školky jsme tak pořídili novou interaktivní pomůcku – mobilní interaktivní displej Multiboard.
Děkuji celému obecnímu zastupitelstvu, paní ředitelce a všem zúčastněným za vzájemnou spolupráci a podporu a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně zdraví.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Preventivní program Hasík
foto: Eva Vinárková

Dne 5. 10. 2017 a 17. 10. 2017 se žáci 2. třídy zúčastnili preventivního programu Hasík. První den proběhl ve třídě, kde děti
byly seznámeny s pravidly, jak se zachovat při nebezpečí požáru a s mnoha dalšími důležitými informacemi. Skamarádili se s „dráčkem Hasíkem“, který je celým programem provázel.
V druhé části jsme s žáky navštívili centrálu „Záchranného hasičského sboru v Opavě“. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla, pravidla telefonování na tísňové linky, jak se správně chovat
při požáru apod. Poté jsme šli do garáží, tam děti byly obeznámeny
s vybavením hasičských aut, vyzkoušely si helmu, bundu i dýchací
přístroj.
Mgr. Irena Hrubá Vaňková

Výuka o pravěku
foto: Eva Vinárková

Dne 12. 10. 2017 se na naší škole pro žáky 4. a 5. třídy uskutečnila přednáška o pravěku s panem Macáškem, pro kterého
se zkoumání období pravěku stalo koníčkem. Žáci tak měli jedinečnou možnost v rámci vlastivědy opět nahlédnout do naší dávné minulosti. Seznámili se s vývojem a zručností pravěkých lidí,
se vznikem pazourků. Kromě zajímavého povídání byly k vidění i kon11

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
krétní ukázky zkamenělin v pazourcích Slezska a praktická ukázka
štípání pazourků a výroba pravěkých nástrojů z nich. Vyprávěním,
které všechny zaujalo, si naši žáci rozšířili a prohloubili poznatky
o pravěku na našem území.
Mgr. Adriana Benšová

Návštěva hasičské zbrojnice
V pátek 13. 10. navštívila 3. a 5. třída hasičskou stanici v Opavě.
Čekaly na ně zajímavé ukázky ze zásahů hasičů jako např. hašení
ohně nebo vyprošťování zraněného člověka z nabouraného auta.
Děti také obdivovaly výšku jeřábu, ze kterého se po laně spustil
hasič. Dále děti nahlédly do hasičského vozu, do kterého mohly
alespoň na chvíli usednout. Program byl velmi pěkně a poutavě
připraven a dětem se moc líbil.
Mgr. Petra Samková

Halloween ve škole
foto: Mgr. Petra Samková

V úterý 31. 10. 2017 jsme ve škole oslavili svátek Halloween. Žáci
se o tomto svátku dozvídají ve vyučovacích hodinách anglického jazyka. Celá škola se tak v tento den proměnila ve strašidelný
hrad, ve kterém strašilo mnoho čarodějnic, čarodějů, upírů, duchů,
pavouků a spousta dalších strašidel. Letos si program pro celou
školu připravila 3. třída. Ve skupinách vytvořili stanoviště s úkolem. Ostatní žáci chodili po škole a úkoly plnili. Za každý splněný
úkol dostali nálepku. Všechny děti byly šikovné a do všech úkolů
se s radostí pustily. Starší žáci vymýšleli strašidelné básně, které se
velice povedly. Po jejich přednesení dostali všichni sladkou odměnu.
Mgr. Petra Samková

Sběr starého papíru

foto: Mgr. Petra Samková

V prvním říjnovém týdnu 2017 jsme uskutečnili školní sběr starého
papíru. Žáci a žákyně nosili balíky, rodiče přijížděli s naplněnými
auty. Jsme rádi, že se do sběrové soutěže zapojily děti všech tříd
školy. Nasbírali jsme během tohoto týdne 6 910 kg odpadových
surovin a přispěli tak nemalou mírou k ekologizaci prostředí naší
obce. Děkujeme také všem zúčastněným rodičům za vydatnou
spolupráci v akci. Výtěžek ze sběru v hodnotě 9 674 Kč bude věnován na zakoupení odměn a školních potřeb pro děti. Vítězům
blahopřejeme a těšíme se na další sběrovou akci s Vámi!
Mgr. Miroslava Banovcová

Výuka první pomoci ve spolupráci s ČČK

foto: Mgr. Milena Široká

V listopadu proběhla na naší škole dopolední praktická výuka první pomoci ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK. Členové ČČK
si připravili čtyři stanoviště, kde si žáci zkoušeli, jak mohou pomoci
jak při běžných poraněních, jako jsou odřeniny, krvácení z nosu,
podvrtnutí, zlomeniny, tak při vážnějších úrazech - popáleninách
nebo bezvědomí. Na stanovištích byli připraveni namaskovaní
figuranti a situace, se kterými se můžeme setkat, působily velmi
věrohodně. Paní ředitelka oblastního spolku ČČK Mgr. Mikulová
seznámila žáky s činností Červeného kříže a na závěr si děti mohly
pro rozveselení namaskovat modřiny a drobná škrábnutí. Ve spolupráci s ČČK bychom rádi pokračovali i v dalších letech.
Mgr. Milena Široká
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Zahájení adventního období

foto: Eva Vinárková

Advent jsme ve škole zahájili tradičním vánočním jarmarkem. V pátek 1. 12. se školou linula vůně perníčků, sladkého pečiva a bramborových placek. Chodby i třídy byly vánočně vyzdobeny výrobky
dětí a ve třídách si návštěvníci mohli nakoupit vánoční vazby, květiny, keramiku, košíky, drobné šperky, kosmetiku a další drobnosti.
Ve školní družině si děti vyráběly ozdoby na stromeček ve vánočních dílničkách. Jako každý rok přijely děti ze školy z Velkých Hoštic.
Velké poděkování patří Klubu rodičů, který zajišťoval občerstvení,
a panu Wochovi za krásné vánoční melodie, které se v pátek školou
rozléhaly. Děkujeme také všem rodičům za drobné dárky k prodeji.
V sobotu 2. 12. jsme se všichni těšili na rozsvícení vánočního stromu. Nejdříve jsme zpívali pod stromečkem vánoční písně a pak
už odpočítávali vteřiny k jeho rozsvícení. Hasičský spolek připravil
pro všechny občerstvení a u stolečků se krásně povídalo.
Mgr. Milena Široká

ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Jízda zručnosti září 2017

na místě se nevyplatilo, takže jeden vedle druhého pobíhali po hřišti, draci za nimi polétávali, ale ne a ne se zvednout do oblak. Spíše
se do sebe neustále zamotávali. Společně s dětmi jsme se je snažili rychle rozmotávat a už jen vyčkávat na větřík, který nám draka
vyzvedne nahoru. Samozřejmě se to pár dětem podařilo, takže
to nebylo úplně bez úspěchu. :-) S dětmi jsme si užili slunečné
a zábavné odpoledne.

Na středu 27. září jsme měli naplánovanou dopravní soutěž, především jízdu zručnosti. Než děti vyjedou na trasu, musí si nejdříve zopakovat základy, tzn. dopravní značky, dopravní předpisy a situace
na křižovatce. Rozděleny do týmů vyplnily test a pak už jednotlivě
vyjížděly na trasu. Vždy se snažíme trasu obměnit, i když možnosti
jsou omezené, ale co nás těší, že se děti nebojí a i ty nejtěžší překážky zdolávají.

Kukuřičné bludiště

foto: Eva Vinárková

Začátek školního roku jsme si hned zpříjemnili a vypravili jsme se
s dětmi na výlet do Opavy. Cílem bylo Kukuřičné bludiště. A taky
že to pořádné bludiště bylo. Děti obdržely kartičky, na kterých měly
úkoly, které postupným procházením bludiště plnily. Nebyl to zas
tak lehký úkol, ne všichni došli až na konec, pořád chodili dokola a ne a ne najít poslední stanoviště. Pro rychlíky byl připravený
i druhý úkol, takže někteří procházeli bludiště dvakrát. Za úspěšné
splnění úkolů děti dostaly malou odměnu a sponu Kukuřičáka. Výlet se nám moc líbil, naštěstí se nám nikdo neztratil :-) a v pořádku
jsme dojeli domů. Ale děti, určitě tam maminky a tatínky vezměte
a dávejte pozor, aby se vám neztratili....

Drakiáda 2017
foto: Zuzana Slavíková

Jedna z našich prvních školních akcí je Drakiáda. Protože vždy bojujeme s počasím, naplánovali jsme si tentokrát pouštění draků
na konec září. Jako vždy probíhalo na místním fotbalovém hřišti
s umělým povrchem. Sluníčko svítilo, děti byly připravené, natěšené, takže už jen zbývalo přesunout se ze školy nahoru na hřiště.
Jenže ouvej, to bychom nebyli my, kdyby vše vyšlo na jedničku.
Někde se nám zapomněl vítr. Takže jsme měli o zábavu postaráno.
Děti si své dráčky zkompletovaly, navázaly a zkoušely pouštět. Stát
13

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Za zvířátky na Lovku

foto: Zuzana Slavíková

Ve středu 8. listopadu jsme s dětmi vyrazili na Lovku za zvířátky.
I když jsme zahlédli v dálce pouze zajíčka, určitě o nás zvířátka
věděla a měla radost z dobrot, které jsme jim do krmelce přinesli.
Poté si děti zasoutěžily a postavily ve skupinkách přístřešky z větví, které v lese našly, tak třeba se ten malý zajíček bude mít kam
schovat. :-)

Vlaštovkiáda 2017
Naše tradiční podzimní akce "Vlaštovkiáda" proběhla 15. 11. Děti její
přípravu nepodcenily. Den co den se všichni snažili poskládat co
nejlepší, nejoriginálnější a hlavně co nejlépe létající vlaštovku. Samozřejmě si tuhle akci nejvíce užívají chlapci, kteří umí poskládat
opravdu originální vlaštovku, která je dovede až k vítězství. Soutěží
se po třídách a pak si to ti nejlepší rozdají ve finále. Tento rok si vítězství vybojoval Lukáš König, na 2. místě skončil Mikuláš Konečný
a 3. místo získal Šimon Starý. Gratulujeme....

Zemědělská škola – Advent

foto: Zuzana Slavíková

V pátek 24. 11. 2017 jsme s dětmi navštívili Zemědělskou školu
v Opavě, kde probíhala tradiční adventní výstava. Škola byla krásně vyzdobená, prodejci nabízeli různé dobroty, adventní věnce,
svíce, kamínky, korálky a další. Navštívili jsme přenosné planetárium, pohladili jsme si mláďátka – kuřátka, koťátka i malá šťeňátka, vystrašili nás zlobiví čerti, zazpívali jsme andílkům, kteří nás
obdarovali dobrůtkou, povozili se na koňském spřežení, no prostě
bylo toho spousta a děti si odpoledne moc užily a určitě své rodiče
potěšily malým dárečkem.
Zuzana Slavíková

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
V úterý 26. 9. se uskutečnilo druhé setkání žáků naší školy a žáků
z naší družební školy v polské Nedze. Setkání proběhlo od 16 hodin
na školní zahradě. Žáci i jejich rodiče se dobře pobavili i výborně
pochutnali na připraveném občerstvení. Na závěr předvedli společný tanec v maskách zvířat, který nacvičili již na letním táboře.
Do tance se nakonec zapojili i přítomní rodiče a učitelé. Touto akcí
byl zakončen projekt „Společně do budoucnosti“, ale již je připraven nový projekt pro spolupráci s družební školou – „Tradice
s chutí“.

žební škole v Nedze v Polsku. Na programu byly tentokrát především chutě. Takže děti společně pekly polské koláče a těmi pak
pohostily řádové sestry ve františkánském klášteře v Krzyzanowicích. Tady pak žáci s jeptiškami vařili kečup a jablečné pyré.
Druhý den následovala vycházka do lesa, kde žáci sbírali houby
a plnili různé úkoly. Byli při tom rozděleni do smíšených družstev,
aby se lépe poznali. Odpoledne pak čekalo zpracování surovin –
žáci čistili a krájeli hřiby na sušení, vyráběli dýňový kompot, šlapali
zelí k naložení, vařili povidla a zavařovali okurky. Večer trávili u táboráku. Poslední den se konala návštěva zrekonstruovaného kláštera v Rudách, kde žáci ochutnali tradiční jídlo zdejších Cisterciánů
a pak vyráběli svíčky z voskových plátů. Všichni – žáci i učitelé
– se vrátili z tohoto pobytu nadšeni.

V září se 27 žáků II. stupně zúčastnilo Logické olympiády. Soutěž
je elektronická, po registraci následuje test, který připravuje a vyhodnocuje společnost Mensa České republiky. Celkem se do soutěže zapojilo 20 722 řešitelů a žákyně 8. třídy naší školy Veronika
Kretková se umístila v tomto velikém počtu na pěkném 367. místě.

Ve dnech 5. a 6. října se konal již tradiční sběr papíru, jehož výtěžek
bude použit na různé aktivity školy a akce pro děti. Nejlepší třídou
sběračů se stala 3. třída, třemi nejlepšími sběrači – jednotlivci byli
Eliška Přidalová ze 3. třídy (637 kg), Viktorie Heczková z 5. třídy

Blahopřejeme.
V rámci projektu „Tradice s chutí“ navštívilo 15 žáků naší školy
pod vedením učitelů p. Víchové a p. Strauba své kamarády v dru14

(362 kg) a Jonáš Přidal z 5. třídy (350 kg). Všichni úspěšní sběrači

23. 11. měli žáci 5. třídy spolu s jejich třídní učitelkou p. Stanjurovou

byli odměněni ředitelkou školy – dostali poukázky na nákup zboží.

možnost prohlédnout si hvězdnou oblohu s vysvětlením hvězdáře,
který popisoval, co kdo kde vidí. Poté žáci přespali v naší škole.

V úterý 10. 10. proběhla soutěž Přírodovědný klokan, které se zú-

V pátek 24. 11. se žáci II. stupně zúčastnili zeměpisného pořadu

častnili všichni žáci 8. a 9. třídy. Soutěž pořádá Přírodovědecká fa-

v Loutkovém divadle v Opavě.

kulta Univerzity Palackého v Olomouci. Otázky jsou namíchány
z fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu a zeměpisu. Nejúspěš-

V sobotu 25. 11. se žáci 6. tříd mohli dobrovolně zúčastnit výletu

nější řešitelkou na škole byla Petra Nowaková z 9. třídy. Blahopře-

do Brna a prohlédnout si tamní muzeum Anthropos – jediné mu-

jeme a děkujeme všem zúčastněným.

zeum v České republice, které je věnováno pravěku. A právě pravěk se probírá v dějepise v 6. ročníku. Výletu se zúčastnilo 19 dětí

V pátek 20. 10. byl pro děti i jejich rodiče uspořádán tradiční lam-

spolu s paní ředitelkou. Po návštěvě muzea děti ještě viděly brněn-

piónový večer. Nejprve se konal lampiónový průvod, poté byla pro

ského draka a vánočně vyzdobené centrum Brna.

odvážné děti připravena stezka odvahy v místním parku. Všechny
děti s lampiónem dostaly zdarma špekáček, který si mohly opé-

Samozřejmě, že škola nežije pouze akcemi – ve škole se přede-

ct na školní zahradě. Celé setkání bylo zakončeno krásným oh-

vším vyučuje. Dne 14. 11. se konala pedagogická rada a poté násle-

ňostrojem.

dovaly třídní schůzky, na kterých byli rodiče informováni o prospěchu a chování jejich dětí.

Hned 1. 11. se konalo II. zasedání Školního parlamentu. Členové
byli seznámeni s blízkými akcemi školy a v diskusi předložili návrh

Na Základní školu v Chlebičově jsme zaslali motivační dopis

na zřízení schránky důvěry i návrh na její umístění. Jejich návrh byl

se stručným představením Základní školy Velké Hoštice pro ro-

ředitelkou schválen, schránka bude v nejbližší době zřízena.

diče žáků 5. třídy. Bývalo dobrou tradicí, že chlebičovské děti navštěvovaly II. stupeň naší školy . Prosíme rodiče, aby tuto možnost

Žáci 9. třídy se 8. 11. zúčastnili výstavy Informa v Opavě. Tady byli

zvážili. Vaše děti jsou u nás velice vítány.

seznámeni s možnostmi dalšího studia. Téhož dne se konala sou-

Mgr. Renata Pospiechová

těž Mladý zoolog – soutěžilo 11 žáků 8. třídy, a to přímo v ZOO

Ředitelka ZŠ Velké Hoštice

foto: Mgr. Pavel Straub

Ostrava. Výsledky zatím neznáme.
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SPORT
BADMINTONOVÝ TURNAJ ŽEN
Ten pocit, když se ráno po turnaji probudíš a jen stěží se vyhrabeš
z postele, protože tě bolí skoro každý sval v těle, signalizuje, že jsi
do toho dala opravdu všechno. Obzvlášť následující 2 dny jsou,
co se chůze týče, kritické. Ale stojí to za to a my to máme rády.

čila Eva Balarinová (Matušovská) a na 3. místě Petra Stanjurová
(Holleschová). V kategorii žen nad 40 let skončily na 1. místě Bronislava Kramná se Silvií Vavřinčíkovou a na 2. místě Eliška Šupíková
s Pavlínou Klimkovou.

Proto se 21. 10. 2017 uskutečnil další badmintonový turnaj
žen. Jako každým rokem byly vytvořeny 2 kategorie, a to „ženy
do 40 let“ a „ženy nad 40 let“. Ženy do 40 let hrály dvouhru a nad
40 let čtyřhru. Vzhledem k tomu, že se do skupiny věkem „zkušenějších“ žen přihlásily jen čtyři, bylo velice pravděpodobné, že je
bedna nemine :-). Oproti předchozím ročníkům, kdy jsme hrály „každá s každou“, jsme si odsouhlasily skupiny v případě kategorie žen
do 40 let. Celkem spravedlivě nás náhoda rozdělila do skupin
a mohlo se začít hrát. Během turnaje jsme si mohly odskočit
do připravené občerstvovací stanice v šatně a doplnit potřebnou
energii. Občerstvení připravily účastnice turnaje samy, což bylo
strašně fajn, protože organizátoři neměli tolik práce :-). Turnaj doprovázela dobrá nálada a hudba, která některé z nás pěkně vyhecovala. Nakonec to dopadlo tak jako vždycky, když se turnaje zúčastní
Eliška Stanjurová :-). Nečekaně obsadila 1. místo. Na 2. místě skon-

Každá účastnice turnaje si odnesla cenu, ať už vyšší nebo nižší hodnoty, a za to patří velké díky hlavně sponzorům. Kromě
SK Viktorie Chlebičov, která celkově zaštiťuje ženský badminton
v Chlebičově, nemalou měrou přispěl pan Ciminga, který věnoval
dárkové poukazy na Panský mlýn. Finanční částkou obohatil náš
rozpočet Jakub Otlík a věcnými dary nás obdařil Opavský deník,
Prestar, s. r. o., HANKE STROJÍRNA, s. r. o., květiny - Rohovský, Manfred Hanke, Petra Stará, Martin König, FC Bžž a dále Zahrádkáři,
kteří nám zapůjčili prostory pro následnou after party. Všem sponzorům vřele děkujeme.
Já osobně bych chtěla poděkovat dotyčným za pomoc při organizaci a všem zúčastněným, že nelenily a přišly si zasportovat.
Na dalším turnaji NA SHLEDANOU :-).

foto: Elišta Stanjurová

Eva Balarinová

NOHEJBALOVÝ ODDÍL SK VIKTORIE CHLEBIČOV
díky umělému osvětlení na ,,školním hřišti“ hrát až do večerních
hodin a přidávají se i lidé, kteří přichází až později. Ovšem vzhledem k slušné tradici chodí i do haly běžně čtyři až pět dvojic. Průměrný věk našich borců je 34 let, ovšem málokdo se více než oni
řídí heslem Emila Zátopka: Když nemůžeš, tak přidej!

Příští rok budeme slavit 15 let od doby, kdy z původně stolní společnosti vznikl zatím neoficiální nohejbalový spolek. Mnoho se během té doby změnilo, členská základna se radikálně rozšířila, již
dávno nehrajeme v trojicích, ale stále se scházíme ve čtvrtek.
Od roku 2016 jsme členy SK Viktorie Chlebičov. Pořádáme tři
turnaje ročně, a to letní, kterým otevíráme prázdniny, a začátkem
září také večerní, který se tento rok uskutečnil už posedmé. Stále
větší oblibu si získává letos již 4. ročník vánočního turnaje, který
se odehrává vždy 27. 12. a rádi bychom Vás tímto na něj pozvali.

Děkujeme všem sponzorům, především mnohaletým podporovatelům Latoň a Wieder, ale i OÚ Chlebičov, El Dorado bar, divákům
i aktivním hráčům, stejně tak i místním zahrádkářům za spolupráci
a těšíme se na již tradiční vánoční turnaj.
Pavel Poštulka

Příznivější jsou pro nás samozřejmě letní měsíce, kdy můžeme
16

CHLEBIČOVSKÝ FUTSAL ŽEN
V HAVÍŘOVĚ

FUTSAL – ŽENY
SK Viktorie Chlebičov má od letošního roku nově i ženský futsalový tým, který bude pod vedením Elišky Stanjurové reprezentovat náš sportovní klub a obec u nás i v zahraničí. Výkonný
výbor SK se dohodl na své schůzi, že podpoří i ženský fotbal.
Holky, jako nové členky našeho klubu, se samozřejmě zapojí
i do činnosti SK, jako je pořádání futsalových turnajů, tréninky
pro malé fotbalisty a pomoc na ostatních akcích SK během
celého roku. Vidět hrát je můžete už na futsalovém turnaji SK,
který proběhne v naší hale v pátek 15. 12. 2017.
Kamil Stanjura

V sobotu 25. 11. 2017 se uskutečnil mezinárodní fotbalový turnaj
žen „O pohár náměstkyně primátorky Statutárního města Havířova“ za účasti devíti týmů z ČR a Slovenska: ŠKF VIX Žilina (SK),
TJ KOVO Beluša (SK), AS Trenčín (SK), FK Český Těšín (CZ), FC
Baník Ostrava ženy futsal (CZ), Tequilky SK Viktorie Chlebičov
(CZ), FK Lužkovice-Želechovice (CZ) a dva týmy FK Gascontrol
Havířov (CZ).
Za velké konkurence týmů z České republiky a Slovenska jsme
nakonec skončily na krásném druhém místě. Po celkovém vítězství ve skupině jsme se ve čtvrtfinále trápily s týmem FK Gascontrol Havířov II. a po zajímavém boji vyhrály 3:2. V semifinále jsme
si poradily s týmem AS Trenčín 2:1 a v napínavém finálovém boji
jsme podlehly týmu FK Gascontrol Havířov I. 2:1. Bohužel nám
onemocněla gólmanka, a tak celý turnaj musela odchytat hráčka.
Nejlepší střelkyní turnaje se stala Eliška Stanjurová.

foto: Jan Tauber

Celkové pořadí:
1. FK Gascontrol Havířov I.
2. Tequilky SK Viktorie Chlebičov
3. ŠKF VIX Žilina
4. AS Trenčín
5. FC Baník Ostrava ženy futsal
6. TJ KOVO Beluša
7. FK Gascontrol Havířov II.
8. FK Český Těšín
9. FK Lužkovice–Želechovice
Eliška Stanjurová

FA BAR BOJTESA
57. ROČNÍK FOTBALOVÉ SOUTĚŽE INTERLIGA OPAVSKO
Letošní Soutěže sportovních klubů rekreačního fotbalu Opava,

Tabulka soutěže 2017:

z. s., se zúčastnilo 6 klubů včetně našeho FA BAR BOJTESA

1. SZK Kobeřice

CHLEBIČOV.

2. Hájek Opava
3. OPAVSKO Bolatice

Z minulého ročníku 2016 se odhlásil SK Moravan Oldřišov. Hrálo

4. Bojtesa Chlebičov

se: jaro dvoukolově – podzim jednokolově. Podzimního kola se už

5. POUBA – RENOVA

neúčastnila FC Palestina. I když jsme letos měli v našem kádru
dostatek kvalitních hráčů, neměli jsme již tak dobré výsledky jako

6. FC Palestina

v ročníku 2016. V konečné tabulce jsme skončili čtvrtí se ztrátou

Chtěl bych poděkovat všem hráčům za dobrou reprezentaci naší

10 bodů na vítěze soutěže SZK Kobeřice a s kladným brankovým

obce, p. Jaroslavu Válkovi, který jako rozhodčí spravedlivě rozho-

skóre 50:46. Ročníku 2018 se již nezúčastní FC Palestina, což po-

doval naše zápasy, obecnímu zastupitelstvu naší obce za pod-

vede k změně systému zápasů.

poru, kterou poskytuje našemu spolku FA BAR BOJTESA CHLE-

Mezi naše nejlepší střelce patřil Jiří Hollesch, Marcel Šupík, Vla-

BIČOV, a fanouškům, kteří nám chodili fandit jak na domácí, tak
i na venkovní zápasy.

dan Novák a Roman Stanjura. V Malých Hošticích dne 3. 11. 2017

Vilém Stiborský

proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže INTERLIGA OPAVSKO.
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SPORT
FOTBAL – MLADŠÍ ŽÁCI A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
svá utkání mladší přípravka. Děkujeme všem za účast a podporu
našeho týmu.

Mladší přípravka v podzimní části soutěže odehrála osm zápasů.
Třikrát jsme vyhráli, dvakrát remizovali a třikrát prohráli. Z dosažených výsledků a předvedené hry je vidět, jak se děti každým zápasem zlepšují a že si svoje první mistrovské zápasy moc užívají.

Nakonec dovolte, abych Vám všem popřál hezké svátky a ať nám
všem vydrží zdraví i v příštím roce.
Jiří Hollesch, trenér

Mladší žáci na podzim odehráli devět zápasů, kdy pouze jednou
vyhráli a jednou remizovali. Zbylých sedm zápasů sice prohráli,
ale vždy po vyrovnaném prvním poločase. Přesto musím všechny
kluky pochválit za snahu a předvedenou hru. Také všem rodičům
a fanouškům děkuji za podporu při domácích i venkovních zápasech.

foto: Jana Nováková

Přes zimní přestávku děti odehrají několik turnajů. Abychom

foto: Jana Nováková

se na tyto turnaje aspoň trochu připravili, tak jsme již od začátku
listopadu začali jednou týdně trénovat v naší tělocvičně. V sobotu
9. prosince jsme uspořádali tradiční Mikulášský turnaj pro naše
děti. V dopoledních hodinách, od 8:15 do 11:30, měli v naší tělocvičně turnaj mladší žáci a odpoledne od 12:30 do 17:00 odehrála

FOTBAL – DOROST
Tak máme za sebou podzimní část "Ondrášovka" soutěže dorostu S. R. 2017/2018. A protože pro většinu kluků to byla vůbec
první sezona na velkém hřišti, musíme být s dosavadním průběhem soutěže a výsledky maximálně spokojeni. Z odehraných
osmi zápasů jsme třikrát zvítězili a pětkrát soupeřům podlehli.
Ani v jednom zápase jsme však vyloženě nepropadli a byli jsme
vždy důstojným protivníkem. Zatím se nacházíme na šestém místě
tabulky při aktivním skóre 29:23! Nejpilnějšími střelci byli M. Starý
a F. Woch. Hráli jsme s velmi úzkým kádrem, který čítal třináct
hráčů, ale to by se mělo v zimní pauze zlepšit. Už je dohodnutý

příchod L. Bugy z SFC Opava, měl by se na trávníky vrátit dlouhodobě nemocný M. Hřivnacký – tímto mu přejeme brzké uzdravení
– a stále ještě jednáme o příchodu alespoň dvou posil. Věříme,
že v jarní části soutěže budeme silnější a někteří kluci "nakouknou"
i do A-mužstva.
Samozřejmě chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají – rodičům,
malým i větším sponzorům, vedení SK Viktorie a v neposlední
řadě obci Chlebičov – a popřát všem pohodové svátky a šťastný
nový rok.
Roman Stanjura, trenér
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FOTBAL – MUŽI
Skončil nám fotbalový podzim a je třeba si říci, že se nám příliš nepovedl, vždyť získaných 16 bodů nám určilo 11. místo v průběžné
tabulce 1. A třídy s brankovým poměrem 17:26.
Na domácím trávníku jsme odehráli 6 utkání s bilancí 4 výhry,
1 remíza, 1 porážka. Venkovní bilance je ovšem dosti nelichotivá
– ze 7 utkání jsme dokázali uhrát pouze 3 nerozhodné výsledky,
ve zbytku jsme odcházeli poraženi.
Snad jediným kladem nepovedeného podzimu je 9 vstřelených branek Honzy Radka, což mu zaručuje 4. místo v tabulce střelců. Další
hráči se bohužel střelecky příliš neprojevovali, což nás stálo lepší
umístění, vždyť našich 17 vstřelených branek je třetím nejnižším počtem v soutěži. V mistrovských utkáních se v našem dresu představilo všech 16 hráčů našeho kádru, nastoupili i 2 dorostenci (M. Starý,
J. Bena) – to vše je už však historie. A co naše hráče čeká?

S přípravou na náročné jarní odvety začneme 30. 1. 2018. Budeme
trénovat střídavě 2-3x v týdnu v našich podmínkách.
V plánu je i víkendové kondiční soustředění v SportCentru Háj
ve Slezsku. Samozřejmě sehrajeme na naší umělce 5-6 přípravných utkání, která už jsou naplánovaná vždy v sobotu od 14:00
hod. Těšit se můžete na týmy Pusté Polomi, Háje ve Slezsku, Orzel
Branice z Polska, Štěpánkovic a Velkých Hoštic.
Co se týče kádru, tam se žádné velké změny nechystají, příležitost
budou dostávat hráči našeho dorostu, kteří budou tímto získávat
zkušenosti s mužským fotbalem.
Závěrem Vám chci poděkovat za přízeň a popřát krásné prožití
vánočních svátků.
Vilém Axmann, trenér

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1.

TJ Unie Hlubina

13

7

4

2

37:18

25

1

2.

SK Moravan Oldřišov

13

7

3

3

33:25

24

3

3.

TJ Sokol Kobeřice

13

6

3

4

31:25

21

3

4.

Sokol Velké Heraltice

13

6

3

4

18:21

21

3

5.

MFK Kravaře

13

6

2

5

33:18

20

-1

6.

TJ Sokol Slavkov

13

6

2

5

21:20

20

2

7.

FK Darkovičky

13

5

4

4

14:13

19

-2

8.

TJ Ludgeřovice

13

5

3

5

33:29

18

-3

9.

FK Sokol Mokré Lazce

13

5

2

6

31:35

17

-1

10.

FK Bolatice

13

4

4

5

31:29

16

-2

11.

SK Viktorie Chlebičov

13

4

4

5

17:26

16

-2

12.

TJ Tatran Jakubčovice

13

4

2

7

28:32

14

-4

13.

TJ Krásné Loučky

13

3

3

7

16:25

12

-6

14.

TJ Vítkov

13

2

3

8

18:45

9

-12

SK VIKTORIE CHLEBIČOV POŘÁDÁ KAŽDOROČNÍ
PRESTIŽNÍ SILVESTROVSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

„SVOBODNÍ-ŽENATÍ“

JUBILEA ČLENŮ SK VIKTORIE
za 4. čtvrtletí 2017
6. 10. Silvie Vavřinčíková / 50 let
19. 11. Rudolf Granzer / 90 let
27. 11. Lukáš Gabaj / 30 let

KDY: 31. 12. 2017 / 13:30 hod.

14. 12. Kamil Michalík / 30 let

KDE: HŘIŠTĚ SK VIKTORIE CHLEBIČOV

K blahopřání se připojuje

Občerstvení zajištěno, hospoda otevřena!!!

i výbor SK Viktorie Chlebičov.
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SPORT
Jménem SK Viktorie Chlebičov bych chtěl
poděkovat všem členům SK, sponzorům,
hráčům, trenérům a obci Chlebičov
za celoroční spolupráci a dobrou
reprezentaci naší obce.
Klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2018.
Kamil Stanjura, předseda SK

20

INZERCE

21

INZERCE

22

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

PRODEJNA
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.

OSVĚTLENÍ•VYPÍNAČE•ZÁSUVKY•ZVONKY•JISTIČE•ROZVADĚČE
...
A MNOHÉ DALŠÍ

DÁREK

KE KAŽDÉMU NÁKUPU
HLAVNÍ 151
747 06 NOVÉ SEDLICE
(směr Štítina a Kravaře)

PONDĚLÍ - PÁTEK

9 -1200 A 1300-1700
00

SOBOTA

900-1130
NEDĚLE

ZAVŘENO

NEBO DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY - M: 608 558 536
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POZVÁNKA

Nadační fond Pavla Novotného pořádá
Benefiční koncert smíšeného pěveckého
sboru „Janáček z Luhačovic“
(uslyšíte tradiční vánoční písně doprovázené originální hudbou)

SOBOTA 16. 12. 2017 OD 18:00H
Kulturní dům v Chlebičově, ul. Hlavní

Vstupné dobrovolné
Celý výtěžek ze vstupného bude použit na speciální ozdravný
pobyt pro Huberta Hudečka (syn Jitky a Radka Hudečkových),
který trpí vzácnou srdeční vadou.
Během tohoto benefičního koncertu bude rovněž předán
speciální dar Základní a Mateřské škole Chlebičov.

Bližší informace naleznete na našich stránkách nebo Facebooku.
Srdečně zvou pořadatelé!

info@nfpavlanovotneho.cz, www.nfpavlanovotneho.cz
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