ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončilo zimní období, které se vyznačovalo malou sněhovou nadílkou a během měsíce února sinými mrazy. Plesová sezóna již patří minulosti. Pro všechny pořádající složky se vyznačovala vekou
návštěvností, zdárným průběhem a hlavně zájmem cizích plesajících, kteří k nám v hojném počtu dorazili.
V lednu proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo
55 538 Kč, což činí 47,10 Kč na osobu. Všem koledníkům a všem
dárcům patří mé veliké poděkování.
Zastupitelstvo obce na svém 35. zasedání schválilo inventarizaci
obecního majetku za rok 2017 a schválilo rozpočet na rok 2018
ve výši 42,11 mil. Kč. Tato částka se navýší o dotace, o které jsme
na tento rok žádali.

V roce 2018 máme v plánu dokončit tyto akce:
park Chlebičov, zázemí pro diváky u sportovní haly, zateplení objektu zahrádkářů, projektovou dokumentaci na rybník.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří pomáhali během zimy při úklidu sněhu na chodnících a v jarních měsících pomáhají při úklidu
posypového materiálu po zimě. Přispíváte tím ke krásnému a čistému prostředí naší obce. Děkuji Vám.
Do dalších dnů Vám, milí spoluobčané, přeji hojnost zdraví, lásku,
rodinnou pohodu, vzájemné porozumění, příjemné prožití velikonočních svátků a Boží požehnání.

březen 2018

Ilja Novotný

INFORMACE Z OBCE
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Vážení spoluobčané,

foto: Robert Kašný

jako každý rok mi v prvním letošním vydání Zpravodaje obce
Chlebičov dovolte krátké ohlédnutí za rokem uplynulým:
V roce 2017 jsme opět dokončili velké množství úkolů – opravili jsme cestu na Svobodu, zahájili jsme projekt „Park Chlebičov“, zakoupili nákladní vozidlo s 5 kontejnery, začali vyřizovat
projektovou dokumentaci na stavbu rybníku. Pro obecní účely
byl zakoupen nový osobní automobil. Bylo dokončeno rozšíření
dětského hřiště. Do kulturního domu jsme nakoupili nové židle
a moderní vybavení kuchyně, nechali jsme opravit parkety. Také
ve sportovní hale u základní školy se pracovalo – došlo k jejímu
odhlučnění.
V roce 2017 zemřelo v naší obci 8 občanů a narodilo se 11 dětí.
K 31. 12. 2017 měl Chlebičov 1 179 občanů.
Děkuji všem složkám v obci za pořádání různých kulturních, sportovních a společenských akcí a věřím v dobrou spolupráci po celý
rok 2018.
Ilja Novotný

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM OBECNÍHO PLESU
Zastupitelstvo obce Chlebičov děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly 18. obecního plesu svými cenami a finančními
prostředky. Díky Vám si výherci odnesli kromě zážitků z příjemné
společenské události (a protančených střevíců) také radost z dárků. Děkujeme velmi pěkně, věříme, že nám zachováte svou přízeň
také v příštích sezónách.
Zuzana Kašná
Sponzoři obecního plesu 2018:
Myslivecký spolek „Angelika“ Chlebičov, Latoň & Wieder, EKO
– Chlebičov a. s., AutoCont Opava, Ing. Petr Stuchlík, Chovatelé Chlebičov, Zahradnictví – Milan Sedláček, EDS Trade
s. r. o., Jiří Stiborský, Café bar Eldorádo, Jan Martinček, Kvě-

tiny – Milan Rohovský, Kastelán – Aleš Karli, Patrik Lamla,
Bc. Aleš Kašný, Slezská Siesta, Milan Baďura, Roman Stanjura,
David Klimek, Zámečnictví – Zdeněk Moša, Ing. Vilém Stiborský,
Jindřich Vavřinčík, Jan Šupík, Elektro – Karel Novák, Asekol, s.r.o.,
FC Bžž, AVZO Chlebičov, SDH Chlebičov, Zahrádkáři Chlebičov, SK Viktorie Chlebičov, Pavel Trulej, Schvacha–Stromský, PROPARK s. r. o. – Pavel Moša, Martina Cimingová, Josef
Dostál – zednictví, Karel Novák - Chlebičov, Gabriela Kaulová,
Lenka Poštulková, Jiří Knopp, Kamil Mucha, Jiří Dzida, František
Gašperák a Radim Onderka, Nadační fond Pavla Novotného,
TQM - holding s.r.o., Tomáš Starý, Hanke strojírna s. r. o.

SENIOŘI

OZNÁMENÍ O VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jako každý rok, tak i tento jsme začali plesem. Seniorky
z Velkých Hoštic nás poctily svou návštěvou a přišly si zatančit. Pan Woch nám zahrál, a hned byla dobrá nálada. Měli
jsme tři oslavence, tak se zpívalo a oslavovalo. Nesměl chybět ani srdíčkový valčík! Měli jsme také bohatou tombolu
a všichni byli spokojení.

Vítání nových občánků obce Chlebičov se uskuteční v neděli 25. března 2018 od 10:00 hodin v obřadní síni Obecního
úřadu v Chlebičově.

Pří té příležitosti bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří
nám přispěli do tomboly. Letos to byl pan starosta, p. Latoň,
p. Rohovský a p. Zuzka Kašná.

Na děti narozené v naší obci v roce 2017 a jejich rodiče čeká
malá oslava – slavnostní uvedení děťátek do života obce.
Připraveno je vystoupení dětí z místní mateřské školy, k dispozici bude kameraman a fotograf. Rodiče si pro svá miminka a batolátka odnesou vkladní knížky s finančním obnosem
a snad i krásný slavnostní zážitek.

Přijďte za rok o tom čase, seniorský ples bude zase!

Jste srdečně zváni!

Za všechny Maruš

Zuzana Kašná
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GRATULACE PÁTERU HRADILOVI

foto: Ing. Josef Mikolajský

Poté, co úspěšně ukončil postgraduální studium na Papežské
teologické fakultě ve Wroclawi, byl dne 29. ledna 2018 náš duchovní otec, páter Hradil, slavnostně promován doktorem teologie.
Gratulujeme k velkému životnímu úspěchu, věříme, že bude
pro mnohé inspirací, a přejeme sílu a světlo Ducha svatého.
Zastupitelstvo obce Chlebičov

REKORDNÍ VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V CHLEBIČOVĚ
třebným, ale také za milé přijetí koledníků.
Chlebičov obcházelo pět skupin dětí v doprovodu Daniely Šimečkové, Petry Fabiánové, Michala Stromského, Michala Šimečka
a Františka Seifrieda. Za tři krále se tentokrát převlékli Rozálka
Uvírová, Mikuláš Konečný, Tobias Sobek, Tina a Sebastian Karli,
Viktor Kurka, Agátka Dostálková, Anička Šimečková, Natálka Přibylová, Anička Seifriedová, Helenka Krčková, Robert Kašný, Adam
Přibyla, Adam Beinhauer a Lukáš Trávníček. Všem patří velký dík.

Již po osmnácté se v lednu konala tradiční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek byl v Chlebičově opět rekordní. V naší obci se celkově
vybralo 55 538 Kč, což znamená v přepočtu na obyvatele částku
47 Kč na každého občana.
Pořádající Charita Opava děkuje občanům za štědrost a dobrou
vůli. Vybrané finance budou využity na podporu nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, o které pečuje ošetřovatelská a hospicová služba, dále pomoc lidem, kteří se dostali
do krizové situace nebo hmotné nouze, osobám s mentálním nebo
duševním postižením, které jsou v péči sociálně terapeutické dílny
Radost, a také zaměstnání lidí, kteří nemohou najít práci z důvodu
různých handicapů.
Vedení obce se připojuje k poděkování Charity Opava a děkuje
občanům za velkorysou podporu celostátní sbírky a pomoc po-

Rádi bychom také poděkovali paní Anežce Kurkové a paní Anně
Rucké za dlouholetou podporu Tříkrálové sbírky a jejich obětavost,
když – kolikrát v třeskutých mrazech – doprovázely koledníky.
Děkujeme Vám!
Zuzana Kašná

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

foto: Aleš Kašný

Tříkrálová sbírka se v naší vesnici uskutečnila v sobotu
6. 1. Lednová sobota svým počasím spíše připomínala jaro,
překrásné sluneční paprsky nás jemně hladily po tváři a hřály nás. Celý překrásný den jsme zahájili srazem před kaplí,
kde jsme se vyfotili – jak po jednotlivých skupinkách, tak
i celkově všichni, kteří jsme se zúčastnili sbírky. Poté jsme se
už každý vydal na svůj úsek. Tolik pozitivně naladěných lidí
a tolik úsměvů za jeden den jsme snad nikdy neviděli. Všichni lidé byli rádi, že jsme je navštívili, a naše charitní kasička
se pomalu ale jistě plnila. Bylo fajn vidět lidi, jak s radostí přispívají na dobrou věc. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit.
A zároveň pomoct lidem, kteří to potřebují.
Anna Seifriedová a Helena Krčková
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INFORMACE Z OBCE
SVOZY ODPADŮ 2018
Vážené dámy a pánové,

Nepotřebné sklo můžete vyhazovat do kontejnerů u kulturního
domu nebo u prodejny TEMPO. Zde lze vhazovat čiré nebo barevné skleněné předměty denně od 8.00 do 19.00 hod.

vedení obce Chlebičov děkuje všem občanům za včasnou a bezproblémovou úhradu poplatků za svoz směsného komunálního
odpadu. V letošním roce budou popelnice s komunálem vyváženy jako obvykle každé druhé pondělí, vždy v sudém týdnu. Pokud
by došlo k jakékoliv změně, např. vzhledem ke státním svátkům
apod., obdržíte včas informace o změnách. Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne letos v sobotu 28. dubna
a v sobotu 27. října.

Na použité oblečení a obuv je k dispozici kontejner u základní
školy a před školou je také jeden ze dvou červených kontejnerů
pro sběr starého nepotřebného elektrozařízení. Druhý kontejner
na elektrozařízení se nachází na parkovišti před budovou dílen obce –
u kulturního domu.
Přímo v budově obecního úřadu, a to ve vstupní chodbě, jsou připraveny dvě papírové krabice, kam je možné vyhazovat staré žárovky, zářivky, zdroje halogenových svítidel, ledkové zdroje apod.

Žluté pytle s plasty, tetrapaky a kovovými obaly se budou sbírat
jednou měsíčně, o přesných termínech jste byli informování v letáku, který jste obdrželi při platbě, a budou ještě připomínány formou
hlášení v místním rozhlase.

Děkujeme, že třídíte odpad!
Zuzana Kašná

NOC S ANDERSENEM
Obecní knihovna v Chlebičově také letos připravuje
dobrodružné spaní pro dětské čtenáře.
Hlavním tématem Noci s Andersenem, která propukne v pátek 23. 3. 2018,
bude seznámení se s legendární klučičí partou, která si říkala Rychlé šípy
a od jejichž prvního vydání v roce 1938 uběhne 80 let.
Děti tak budou mít možnost seznámit se s Mirkem Dušínem, Jarkou Metelkou, Jindrou Hojerem, Červenáčkem a Rychlonožkou.
Připomeneme si také 180 let od napsání pohádky H. Ch. Andersena,
kterou je Statečný cínový vojáček.
Zúčastnit se mohou děti ze ZŠ v Chlebičově na základě odevzdaných
přihlášek, které děti obdrží ve škole.
Kapacita je 30 přihlášených čtenářů.
Na všechny děti se těší knihovnice Zuzana Mošová.
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PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
TENISOVÝ TURNAJ			

17. 3. 2018

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

NOC S ANDERSENEM			

23. 3. 2018

Obecní knihovna v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

STAVĚNÍ MÁJE				

30. 4. 2018

Lipjo, pořádá AVZO Chlebičov

PÁLENÍ ČARODĚJNIC			

5. 5. 2018

DĚTSKÝ DEN				

květen 2018 (19. 5.)

KÁCENÍ MÁJE				

26. 5. 2018				

MOTOSRAZ				

1.–3. 6. 2018

Lipjo, pořádá AVZO Chlebičv

SOUTĚŽ VETERÁNŮ			

9. 6. 2018

Lipjo, pořádá SDH Chlebičov

MSP V POŽÁRNÍM SPORTU		

17. 6. 2018

Lipjo, pořádá SDH Chlebičov

OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ			

červen 2018 (22. 6.)

Lipjo, pořádá obec Chlebičov

Školní hřiště, pořádá KKO obce Chlebičov a Café bar Eldorádo
Lipjo, pořádá SDH Chlebičov
Lipjo, pořádá AVZO Chlebičov

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pátek 8. prosince patřil hlavně dětem, a tak se opět setkaly na mikulášské nadílce v KD, kterou si pro ně připravila Kulturní komise
obce Chlebičov a FC Bžž. Děkujeme za velmi kladné ohlasy rodičů
i dětí na celý podvečer. Díky tomu můžeme říci, že se akce skutečně vydařila a tlupa čertů a andělů dětem nejen naložila krásné
dárečky, ale také je rozesmála, pobavila a roztančila.
Velké poděkování si zaslouží členové KKO, Mikuláš, všichni členové FC Bžž, kteří se postarali o organizaci a pohoštění. Děkujeme
také obci Chlebičov za 20 Kč na mikulášský balíček pro každé
dítě, kterých jsme letos obdarovali padesát, a především všem andělům a čertům, kteří si udělali čas a přišli si za námi zablbnout.
Fotky z akce naleznete zde: http://petrastan.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka_2017.

foto: David Stanjura

Za pořadatele Petra Stanjurová
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI
Letošní rok zahájíme členskou výroční schůzí, na které mimo jiné
přijmeme nové členy. Probereme rok minulý a naplánujeme ten
letošní. Po malém občerstvení bude následovat přednáška o bylinkách a jejich využití.

No to bychom ale nebyli zahrádkáři, abychom si nevěděli rady. Kdo
jiný by měl znát účinky zeleniny, ovoce a bylinek na naše zdraví než
právě my. No a co nevíme, to se na schůzi v přednášce dozvíme.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

Přijede pan Baar z opavské prodejny Nová Arnika. Pro všechny,
kdo mají zájem – přednáška začíná v 16 hodin. Samozřejmě
každá žena obdrží malou kytičku.
V prvním čtvrtletí máme hned tři oslavence, a to:
pan Alfréd Bořucký – 80 let
pan Reinhold Jakš – 80 let
paní Anna Rucká – 70 let

ilustrativní foto

7. 2.
13. 2.
13. 3.

Přejeme jim štěstí a zdraví do dalších let.
Svátky jsme přežili ve zdraví a teď, když se chystáme na setí paprik
a připravujeme pomalu skleníky, tak se nás snaží skolit chřipka.

CHOVATELÉ
Dne 10. února 2018 proběhla výroční členská schůze našeho chovatelského spolku, během které jsme zhodnotili naši činnost za rok
2017 a zároveň projednali další cíle pro rok letošní.

kal v odbornosti králíků dokonce titul Mistr Vysočiny. Další z výstav
je olomoucká výstava na výstavišti Flóra Olomouc, ze které si odvezli Lukáš a Jiří Weissovi po jedné čestné ceně. Závěr roku patřil
výstavě Moravia Brno konané na brněnském výstavišti, kde Patrik
Wieder získal dvě čestné ceny v odbornosti drůbeže a Lukáš Weiss
jednu čestnou cenu z odbornosti králíků.

V lednu loňského roku jsme připravili náš tradiční chovatelský ples.
V tradičním období na začátku prázdnin proběhla v našem areálu místní výstava drobného zvířectva spojená s připraveným
pohoštěním pro veřejnost.
Celkem bylo uděleno 24 čestných cen, 3 putovní poháry naší organizace a pohár pro nejlépe bodově ohodnocené zvíře výstavy
věnovaný okresní organizací v Opavě:

A nesmíme opomenout okresní výstavu pořádanou naší sousední
organizací z Velkých Hoštic, které se účastnili naši členové nejenom se svými zvířaty, ale v rámci výpomoci mezi organizacemi
jako poděkování za jejich výpomoc při naší okresní výstavě v roce
2016. Ve výsledném hodnocení jsme se umístili na 6. místě v celkovém hodnocení, v odbornosti králíků dokonce na místě prvním.

Putovní pohár v odb. holubů: Josef Homola, Velká Polom
Putovní pohár v odb. drůbeže: Jaroslav Návrat, Markvartovice
Putovní pohár v odb. králíků: Jiří Weiss, Chlebičov
Putovní pohár okr. organizace: Jiří Weiss, Chlebičov

Z plánů na následující rok uveďme uspořádání akcí: tradiční místní výstavu drobného zvířectva (5.–8. 7.), účast na Dnech obce
(18.–19. 8.), dětskou výstavu domácích mazlíčků (8. 9.). Mezi další plány patří neustálé zlepšování našeho chovatelského zázemí,
abychom mohli Vám, našim hostům, nabídnout příjemné posezení
během našich akcí a výstav.
Lukáš Weiss

Začátek září patřil, už jako několik předchozích let, dětem a jejich
mazlíčkům. Velice mile nás překvapila velká účast dětí i rodičů,
pro které byl připraven dvouhodinový program Střediska volného času se závěrečnou malou diskotékou. I přes obrovský zájem
o tuto výstavu se nám podařil hlavní cíl, a to je spokojenost těch,
pro které je tato akce určena – pro naše nejmenší.

foto: Jaroslav Trávníček

Naši členové se účastnili i dalších výstav: Moravskoslezská výstava
v Úvalně, místní výstava v Dolní Lutyni, okresní výstava ostravského okresu v Krásném Poli. Tyto vzájemné návštěvy slouží nejen
k výměně chovatelských zkušeností, ale i k upevnění přátelství
mezi jednotlivými organizacemi a navázání vzájemné spolupráce
při pořádání takovýchto výstav. Mezi významnější výstavy patří
například výstava Kraje Vysočina. Z této výstavy si přivezl Miloš
Neborovský dvě čestné ceny v odbornosti holubů a Jiří Weiss zís6

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
našeho týmu s týmem SDH Štěpánkovice jak Opavskou ligu,
tak NHHL (Noční hasičskou hlučínskou ligu), kde se s tímto rokem
rozloučil.

Vážení spoluobčané,
jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů v Chlebičově Vám
přeji v novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, radosti a pohody
v rodinném kruhu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem členům
našeho hasičského sboru za projevenou aktivitu při pořádání akcí,
kterých bylo v minulém roce hodně.

Plány na rok 2018
V letošním roce jsme pořádali 20. ledna tradiční hasičský bál,
na kterém návštěvníci zaplnili sál pouze z větší poloviny, ale i tak
vytvořili výbornou atmosféru. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům za věnování cen do tomboly, která byla jako každý rok velmi
bohatá.

Činnost zásahové jednotky
Zásahová jednotka měla v roce 2017 jeden zásah při požáru dřevěné boudy, jeden zásah při požáru skládky, jeden zásah v podobě likvidace spadlé části stromu a dva zásahy při likvidaci vosího
hnízda.

Mše svatá za živé a zemřelé členy sboru SDH Chlebičov se uskuteční v neděli 6. 5. 2018 v 8:30 hodin v kapli v Chlebičově.

Činnost mládeže SDH
Mládež našeho sboru měla v roce 2017 tři členy – Tomáše Postupu, Lukáše Novotného a Jirku Benu. Lukáš Novotný měl po uplynulý rok hostování v DHS Velké Hoštice, se kterým se pravidelně
účastní Opavské ligy mládeže pro rok 2017/18. Jejich sportovní
družstvo starších žáků se po třech odjetých soutěžích v podzimním kole tohoto seriálu umístilo na nádherném 1. místě, ke kterému jim blahopřejeme. Tento seriál bude pokračovat na jaře a my
jim přejeme i nadále tak úspěšnou sezonu, jakou mají doposud.

Soutěž veteránů pořádáme 9. 6. 2018. Pohárovou soutěž začleněnou do Moravskoslezského poháru pořádáme 17. 6. 2018.
Tak jako již několik let i letos hodláme zorganizovat dětský den,
zřejmě v termínu 19. 5. 2018. Chceme také uskutečnit výpravu
do Strzelce Opolskie na jejich soutěž, pokud ji budou pořádat.
Dne 13. 5. 2018 se chceme jet podívat na Goru Svaté Anny
do Polska, kde se uskuteční setkání zástav a slavnostní mše.
Ve spolupráci ze základní školou chceme uspořádat slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, které by se mělo konat 1. 12. 2018.
Také se zapojíme do organizování „Dnů obce“ prodejem občerstvení.
Za SDH Ing. Petr Novotný,
starosta

Jirka Bena koncem roku 2016 skončil v žákovské kategorii a rovnou přešel do dorostenecké a mužské kategorie. Přestože je oproti všem, kteří běhají v mužské kategorii, velmi mladý, ani tak se
mezi nimi neztratil a podával dobré výkony. Minulý rok objel mimo

MYSLIVECKÝ SPOLEK ANGELIKA
V únoru proběhl náš myslivecký ples za hojné
účasti lidí ze všech tří obcí, které náš spolek spojuje. Dorazili i hosté z Polska. Celkem na ples zavítalo 142 hostů, což je sice méně, než jsme byli
zvyklí, ale hosté určitě ocenili více místa k sezení
i k tanci. Všechny přítomné přivítal předseda pan
Ing. Jiří Konupka. Okolo půlnoci proběhla zvěřinová tombola a poté pokračovala volná zábava
až do třetí hodiny ráno. Všem účastníkům děkujeme za bezvadný průběh a těšíme se na ples v roce
2019, který se bude konat 9. února.

foto: Archív MJ Angelika

Na jaře máme v plánu výsadbu keřů v okolí obce.
Keře budou vybrány z původních keřů české krajiny
a budou sloužit k rozšíření druhové skladby rostlin
v našem okolí. No a v létě budeme pořádat naše
tradiční Myslivecké dny, které se budou konat
13. a 14. července. Všechny občany na ně srdečně
zveme.
Za Myslivecký spolek Angelika
Martin Hanke
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV

foto: Jana Borunská

Nový rok v mateřské škole začala část dětí sportovně. Společně
s dětmi ze základní školy absolvovaly lyžařský kurz na Vaňkově kopci. I když počasí nebylo ideální, děti si to maximálně užily
a při pátečním závodě předvedly nám i svým rodičům, co se
všechno za pouhý týden naučily.
První únorový týden jsme opět ve spolupráci se základní školou
uspořádali Masopustní průvod. Žáci, paní učitelky i paní provozní se na tuto slávu jaksepatří vyzdobili a za bujarého jásotu jsme
prošli naší vesnicí, kde nás místní podnikatelé pohostili různými dobrůtkami. Ve školce nás navštívil pan Aleš Krejčí se svým
kouzelnickým vystoupením, ve kterém měly i naše děti možnost
si vyzkoušet, jaké je to čarovat. Představení bylo úžasné a už se
moc těšíme na příští návštěvu.
Zimní období jsme zakončili již tradičním maškarním karnevalem v kulturním domě, tentokrát na pohádkové téma Sněhurky
a 3 trpaslíků. Sál byl opět zaplněn do posledního místečka a doufám, že se dětem i rodičům líbil stejně jako nám. Moc bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli s jeho přípravou,
a všem sponzorům za jejich podporu.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Maškarní karneval – 21. 1. 2018

Recitační soutěž

foto: Ing. Josef Mikolajský

Zimní období je typické časem plesů. Letošní maškarní karneval
základní školy se nesl v duchu putování do pohádkové země Nesmyslov. Na pomyslné cestě plnily masky nejrůznější úkoly, tančily,
soutěžily a pomáhaly Amelíně, Zuzalíně, Artepě, Adrilíně a Mirulíně
najít cestu do Nesmyslova. Odměnou všem, kteří do Nesmyslova
dorazili, byla bohatá tombola, do které přispěli svými dárky rodiče dětí a sponzoři. Odměňovala se i účast masek, a to sladkostí
a pitíčkem. O občerstvení a tombolu se postaral Klub rodičů
a hudbu zajistil pan Woch. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o dobrou náladu a příjemně strávené odpoledne.
Mgr. Milena Široká

foto: Eva Vinárková

Začátkem února jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže našich žáků, kterému předcházela třídní kola v jednotlivých třídách.
Paní učitelky vybraly nejlepší žáky ze své třídy, kteří postoupili
do školního kola této soutěže. Porota složená z p. ředitelky
a p. učitelek jednotlivých tříd hodnotila přirozenost dětského projevu, uměleckou hodnotu textu a celkovou úroveň a kulturu projevu žáků. Všichni soutěžící si odnesli pochvalu, sladkou odměnu
a ti nejlepší i pěkný diplom za umístění. Nejlepšími recitátory
se stali: 1. místo – A. Borunská, 2. tř.; 2. místo – A. Novák, 1. tř.
a M. Konečný, 2. tř.; 3. místo - V. Kovalčíková, 4. tř. a M. Borunský,
5. tř. V okrskovém kole si nejlépe vedl Alex Novák a postoupil
do okresního kola, které se uskuteční 16. 3. 2018. Srdečně všem
blahopřejeme.
Mgr. Adriana Benšová
8

Masopustní průvod maškar

Lyžařský výcvik

Masopustní rej maškar prošel naší vesnicí v pátek 9. 2. 2018
a zahájil období masopustu. Za zvuku trumpety, bubnů, bubínků
a hrkaček průvod maškar vybízel občany k veselici a k pohoštění.
Zvolání „Tydli fidli bumtarata, otevřete kmotře vrata, maškary
k Vám přišly hej, začal masopustní rej!“ zaznělo nejen na obecním úřadě, kde zástupci maškar požádali pana starostu o průchod
vesnicí. Pan starosta nás odměnil sladkým piškotem a medvěd
si s ním zatančil. Druhá zastávka byla u kulturního domu, kde manželé Pikovi s paní Lavickou připravili dětem výborný čaj a domácí sušenky. U pana Latoně děti dostaly párky, v Siestě, v Matypu
a v Tempu sladkosti. Za odměnu maškary zatancovaly, zazpívaly
a popřály všem hodně zdraví. Průvodu přihlíželi obyvatelé vesnice
a veselili se s námi.

Druhý týden v lednu se zájemci (22 dětí ze základní školy a 5 dětí
z mateřské školy) zúčastnili lyžařského výcviku, pořádaného lyžařskou školou Vaňkův kopec. I když nám sněhové podmínky moc
nepřály, kurz proběhl úspěšně a dětem se líbil. Díky instruktorům
lyžařské školy se naučily sjíždět kopec i děti začínající s lyžováním.
Kurz byl zakončen závody, na které se přijeli podívat rodiče. Všechny
děti získaly diplom a medaili, vítězové pak sladkou odměnu.
Mgr. Milena Široká

foto: Mgr. Milena Široká

foto: Ing. Josef Mikolajský

foto: Mgr. Milena Široká

Mgr. Milena Široká

ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Animační program - Život v kutně

mi. Kdo byl hotov, mohl si prohlédnout spodní část muzea, kde byl
vystavený slon s mládětem, a poté jsme shlédli video, jakým způsobem byl slon postaven. Také jsme navštívili vánoční trhy na Dolním
náměstí, kde jsme si prohlédli stánky, nakoupili dobroty, suvenýry
a zazvonili na zvoneček štěstí.
Zuzana Slavíková

foto: Zuzana Slavíková

Ve středu 7. 2. 2018 jsme se vydali na animační program, který
probíhal v Domě umění v Opavě. Život v kutně – tak se program
nazýval. Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Nejdříve jsme si prošli
chodby, kde byla výstava skleněných válečných soch, a poté děti
zasedly kolem bývalé studny, dostaly kartičky, s kterými po celou
dobu pracovaly. Dozvěděli jsme se, kdo v Domě umění kdysi žil, proč
se říkalo mnichům dominikáni, podle koho ten název získali, jak žili,
jak stavba původně vypadala, proč se okolní ulice jmenují Solná
nebo Mnišská a mnoho dalšího. A nakonec nám bylo prozrazeno,
proč Život v kutně. Kutna je plášť, který mniši nosili.

Slezské zemské muzeum Opava
Ve středu 14. 12. 2017 jsme s dětmi vyjeli na tradiční předvánoční
zdobení baněk, tentokrát však do Slezského muzea v Opavě. Děti
si zakoupily baňky různých barev, které si poté nazdobily třpytka9

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Leden 2018

Po vánočních prázdninách se žáci i učitelé vrátili ve středu 3. 1. opět
do školy a čekaly je dny naplněné prací, protože leden – to ve škole
znamená především pololetí. Mimoškolní akce a aktivity byly omezeny na nejnižší možnou míru a žáci se věnovali především výuce.
25. 1. se konala pedagogická rada a 31. 1. bylo vydáváno pololetní
vysvědčení, a to ve formě novinky – tzv . výpisu z vysvědčení, který
žáci nemusejí vracet. To pravé vysvědčení pak dostanou na konci
školního roku.

Únor 2018

Následující den po vydání pololetního vysvědčení – 1. 2. – se žáci
celé školy vydali do Bully v Kravařích a celé dopoledne si zabruslili.

zřejmě informace k přijímacímu řízení na středních školách. Konečný termín podání přihlášek se neúprosně blíží.
V sobotu 10. 2. se děti ze školní družiny účastnily filmového představení pohádky Čertoviny v opavském Cinestaru. Bylo to hezké
společné odpoledne s pěknou pohádkou.
V úterý 13. 2. se žáci 4. třídy zúčastnili animačního programu Devatero obrazů v Opavě – a byli velmi spokojeni.
Téhož dne odpoledne se konalo školní kolo recitační soutěže.
Byť mnohé recitátory skolila chřipka, porota ve složení – ředitelka
Pospiechová, učitelé Calábková, Víchová, Vítek – měla velmi těžkou
práci. Mnohé výkony velice zaujaly. Nakonec byli vybráni ti nejlepší,
kteří postupují do okrskového kola v Kravařích (v pondělí 19. 2.).

foto: Mgr. Petra Komárková

foto: Mgr. Pavel Straub

Koná se zimní olympiáda. A naši žáci se také zapojili… tedy v Olympijském centru v Ostravě. Ve čtvrtek 15. 2. se vydal plný autobus
žáků II. stupně do Ostravy, aby se dopoledne soutěžilo v zimních
sportech a odpoledne fandilo našim hokejistům v zápase s Koreou.
Tento veskrze sportovní den se velice vydařil.

foto: Mgr. Petra Komárková

V týdnu od 4. 2. do 9. 2. odjeli žáci 7., 8. a 9. tříd do Karlova v Jeseníkách na již tradiční místo konání lyžařského výcviku. Výcviku se zúčastnilo 31 žáků spolu se třemi instruktory – pány učiteli Straubem
a Vítkem a panem Kardašem, zdravotníkem kurzu byla zdravotní sestra paní Schaffartziková. Počasí našim lyžařům přálo, a tak
si mohli dosyta užít lyžování. Kromě něj se účastnili přednášek,
hráli společenské hry, konalo se také noční lyžování, různé soutěže
a kvízy, nu a na závěr karneval a diskotéka. Nikdo se naštěstí vážněji
nezranil, jen chřipka trochu řádila. Všichni se důkladně „vylyžovaní“
vrátili domů.
Poděkování patří všem čtyřem dospělým (instruktorům a sestřičce),
kteří se o žáky všestranně postarali.
Tak zase za rok.

foto: Mgr. Pavel Straub

!

Schůzka s rodiči nových žáků 6. tříd se bude konat začátkem
dubna, rodiče budou včas informováni.

Zima se sice chýlí ke konci, ale stále ještě vládne. A tak se občas
sáňkuje, kouluje, stavějí se sněhuláci… ale především se ve škole učí.
Žáci 7., 8. a 9. třídy, kteří se neúčastnili lyžařského výcviku, se ve škole
učili podle speciálního rozvrhu, opakovali a prohlubovali učivo, konal
se pro ně „fyzikálně chemický týden“ apod.

Přeji všem žákům a učitelům elán a výdrž do dnů příštích.
Mgr. Renata Pospiechová
Ředitelka školy

Dne 6. 2. se v 9. třídě konalo setkání s rodiči vycházejících žáků. Tématem setkání s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou byly samo10

SPORT
ČTVRTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V NOHEJBALE

foto: David Klimek

Většina lidí přes vánoční svátky zaslouženě odpočívá, avšak
ne naši borci, kteří se již tradičně utkali 27. 12. 2018 v zimním nohejbalovém turnaji. V tomto mužném sportu se poměřilo tentokrát
devět dvojic.
K stálým milovníkům nohejbalu se přidala i dvě družstva z Kravař a jeden účastník byl dokonce pro našince z exotické Karviné.
Po tuhých bojích ve skupinách přišel na řadu vyřazovací pavouk,
ve kterém již šlo o vše. Nakonec zvítězila dvojice Vojta Hubálek
s Václavem Sýkorou, druhé místo obsadili Tomášové Sedláček
a Tihelka a bronz brali Roman Gallo a Radek Sidor.
Čtvrtý ročník proběhl jako tradičně v pohodové atmosféře a nabídl
opravdu špičkový nohejbal. Jednotlivé týmy byly velice vyrovnané,
a proto rozhodovala momentální forma.
Děkujeme tradičním sponzorům Latoň a Wieder a místním zahrádkářům. Nohejbalu zdar!
Pavel Poštulka

TURNAJ V KUŽELKÁCH
V pátek 23. 2. 2018 jsme pořádali v kuželkárně Hagemann Opava 15. ročník turnaje v kuželkách "O přeborníka obce Chlebičov". Zúčastnilo se celkem 20 dospělých a 10 dětí. Hrálo se 3x "do plného" a 1x "na dorážku". Turnaj byl rozdělen do tří kategorií a putovní pohár
si již po několikáté odvezl Tomáš Levák.
		
		
		
		

1. Kategorie muži:			
1. místo – Tomáš Levák		
2. místo – Kamil Stanjura 		
3. místo – Dalibor Hollesch		

2. Kategorie ženy: 		
1. místo – Eliška Stanjurová		
2. místo – Lucie Lokočová 		
3. místo – Lucie Klímková		

3. Kategorie děti:
1. místo – Filip Novák
2. místo – Adélka Nováková
3. místo – Lucie Klímková ml.
Za SK Viktorii Chlebičov David Stanjura

FUTSALOVÝ TURNAJ HRÁČŮ NAD 35 LET
FA BAR BOJTESA CHLEBIČOV a SK VIKTORIE uspořádaly
v sobotu 27. 1. 2018 v tělocvičně v Chlebičově futsalový turnaj hráčů nad 35 let. Zúčastnila se mužstva FA BAR BOJTESA, HÁJEK
Opava, Velké Hoštice, Malé Hoštice, Služovice a Hněvošice. Hrálo
se systémem každý s každým, 4 + 1 ve 14minutových zápasech.

Celý turnaj řídil ke spokojenosti všech hráčů rozhodčí p. Jaromír
Válek se svým vnukem Jirkou Benou.
Turnaj měl velmi dobrou atmosféru, fotbalovou úroveň, hrálo
se fair play a také bylo zajištěno občerstvení. Na turnaj se přišlo
podívat mnoho fotbalových fanoušků a rodinných příslušníků
hráčů. Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorovi turnaje – obci
Chlebičov.
Vilém Stiborský

foto: Vilém Stiborský

Po dobrých zápasech bylo konečné pořadí :
1) FA BAR BOJTESA
2) HÁJEK Opava
3) Velké Hoštice
4) Malé Hoštice
5) Hněvošice
6) Služovice
V zápasech padlo celkem 69 gólů. Nejlepším střelcem byl p. Lumír Sedláček se 7 vstřelenými brankami. Nejlepším brankářem byl
vyhlášen p. Oto Vítek z FA BAR BOJTESA a nejlepším hráčem byl
vyhlášen p. Jan Vožník z V. Hoštic.
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SPORT
ŽENSKÝ FUTSALOVÝ ODDÍL SK VIKTORIE
V lednu letošního roku začala futsalová liga žen. Dva turnaje Divize
F se uskutečnily za účasti čtyř týmů – Tequilky SK Viktorie Chlebičov, Baník Ostrava, Osek nad Bečvou a TJ Tovačov.
První turnaj se konal v neděli 21. 1. 2018 v Ostravě a druhý
4. 2. 2018 rovněž v Ostravě.
Oba turnaje jsme s přehledem vyhrály a postoupily do kvalifikačního kola, kde jsme si poradily s týmy Hradce Králové, Tanga Hodonín a remizovaly s Brnem.

3. Černá (Chlebičov) 4
4. Řiháčková (Tovačov) 4
5. Antalíková (Chlebičov) 4
6. Plzáková (Chlebičov) 4
7. Blahová (Chlebičov) 4
8. Waszutová (Chlebičov) 4
9. Krajňáková (Ostrava) 4
10. Uličná (Ostrava) 4
11. Mikulová (Osek) 3
12. Hýlová (Chlebičov) 3

Výsledky Chlebičov:
Baník Ostrava – Tequilky Chlebičov / 1:2
(Blahová, Antalíková)
Tequilky Chlebičov – Osek nad Bečvou / 8:0
(Černá 3x, Blahová 2x, Plzáková 2x, Hýlová B.)
Tovačov – Tequilky Chlebičov / 0:7
(Antalíková, Hýlová, Plzáková, Černá, Vítková, Martínková, Blahová)
Tequilky Chlebičov – Osek nad Bečvou / 5:1
(Antalíková, Hýlová, Stanjurová, Schwarzerová 2x)
Tequilky Chlebičov – Tovačov / 9:1
(Stanjurová 3x, Waszutová 2x, Robotová 2x, Antalíková, Hýlová)
Tequilky – Baník Ostrava / 3:1
(Waszutová 2x, Stanjurová)

Kvalifikační turnaj Ostrava 18. 2. 2018:
Cuba Libre Hradec Králové – Tequilky SK Viktorie Chlebičov / 1:3
(Hýlová, Waszutová, Robotová)
FC Tango Hodonín – Tequilky SK Viktorie Chlebičov / 1:3
(Schwarzerová, Stanjurová, Černá)
Tequilky SK Viktorie Chlebičov – Nástěnky Brno / 1:1
(Antalíková)
Do finálového turnaje mistrovství ČR ve futsalu žen, které se bude
konat 16. 6. 2018 v Ostravě (hala bude upřesněna) postoupily
SK Viktorie Chlebičov, Nástěnky Brno, FC Tango Hodnín, Baník Ostrava, Slavia Sokol Vysočany, Interobal Pzeň, FCA Liberec
a SK Olympie Rakovník. Tímto Vás srdečně zveme na tento, velice
kvalitně obsazený, finálový turnaj.

Tabulka střelkyň Divize F:
1. Břenková (Ostrava) 7
2. Stanjurová (Chlebičov) 5

foto: Denisa Břenková

Za futsalový oddíl Eliška Stanjurová

Horní řada: Eva Hýlová – trenérka, Petra Antalíková, Monika Černá, Veronika Vítková, Petra Pospíšilová, Eliška Stanjurová, Taťána Michnová.
Dolní řada: Lucie Martínková, Kateřina Waszutová, Martina Robotová, Barbora Hýlová, Sára Plzáková, Jana Blahová.
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FUTSALOVÝ TURNAJ O CHLEBIČOVSKÝ KLAS
TEQUILKY CHLEBIČOV – 2 body / skóre 8:15

SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v pátek 15. 12. 2017
již 10. ročník vánočního turnaje ve futsalu „O CHLEBIČOVSKÝ
KLAS“. Desátého ročníku se zúčastnilo celkem 6 družstev. Letos
se zapojilo do hry i ženské futsalové družstvo –Tequilky Chlebičov.
Turnaj měl velice kvalitní fotbalovou úroveň, a proto díky všem fotbalistům a fotbalistkám za jejich účast.
Všechna družstva obdržela za své výkony sportovní poháry a věcné ceny od sponzorů turnaje: SK Viktorie Chlebičov a obec Chlebičov.

Nejlepší střelec – Jiří Hollesch (Kašaři)
Nejlepší brankář – Maxmilián Starý (Dorost Chlebičov)
Nejlepší hráč – Monika Černá (Tequilky Chlebičov)
Za pořadatele Kamil Stanjura

Jubilea členů SK v 1. čtvrtletí 2018

Turnaj se hrál stylem každý s každým na 1 x 15 min. Vítězem celého klání a novým majitelem putovního poháru se stalo poprvé
v historii mužstvo Bojtesa Chlebičov.
Celý turnaj řídil zkušený rozhodčí OFS Opava pan Jaromír Válek,
kterému patří rovněž poděkování.

6. 1. Martin Baránek / 40 let
3. 2. Ludmila Königová / 60 let
17. 2. Jakub Ihn / 30 let
27. 2. Erich Mikolajský / 85 let

Celkové pořadí:
BOJTESA CHLEBIČOV – 11 bodů / skóre 21:10
ČERNOHORSKÝ a SYNOVÉ – 11 bodů / skóre 20:11
KAŠAŘI – 10 bodů / skóre 16:11
DOROST CHLEBIČOV – 4 body / skóre 9:22
RED BULL – 3 body / skóre 9:14

19. 3. Petr Engliš / 50 let

foto: Kamil Stanjura

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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SPORT
FOTBAL – MLADŠÍ ŽÁCI A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Přes zimu trénujeme s dětmi každé pondělí v naší tělocvičně. Mladší přípravka již koncem loňského roku odehrála turnaje
ve sportovní hale SFC ve Štěpánkovicích a Mikulášský turnaj
v naší tělocvičně. V únoru jsme se zúčastnili turnaje v Dolním Benešově a v Bolaticích. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli ve Štěpánkovicích, kde jsme turnaj vyhráli. Mladší žáci odehráli pouze
Mikulášský turnaj v naší tělocvičně. Na další turnaj jsme bohužel
od žádného klubu nedostali pozvánku, což nás velice mrzí.

foto: Jiří Hollesch

Jarní část soutěže začínáme na domácím hřišti v pátek 6. dubna, mladší přípravka bude hrát s Mokrými Lazcemi a mladší žáci
nastoupí proti Zlatníkám. Snad nám počasí dovolí zatrénovat si
na trávě ještě před začátkem sezóny. Chtěl bych pozvat všechny
rodiče, prarodiče a fanoušky, aby přišli v co největším počtu podpořit naše malé fotbalisty.
Jiří Hollesch, trenér

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA / TURNAJE
Pá
Pá
Po
Pá
Čt
Pá
St
Pá

6. 4. 2018
13. 4. 2018
23. 4. 2018
27. 4. 2018
3. 5. 2018
18. 5. 2018
30. 5. 2018
1. 6. 2018

16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

MLADŠÍ ŽÁCI / TURNAJE

Chlebičov – Mokré Lazce
Chlebičov – Bolatice
Dolní Benešov – Chlebičov
Chlebičov – Služovice
Kobeřice – Chlebičov
Chlebičov – Oldřišov
Štěpánkovice – Chlebičov
Chlebičov – Hlučín

Pá
Pá
Ne
Pá
Pá
Pá
Pá
St
Pá

6. 4. 2018
13. 4. 2018
22. 4. 2018
27. 4. 2018
4. 5. 2018
11. 5. 2018
18. 5. 2018
30. 5. 2018
1. 6. 2018

16:00
16:30
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00

Chlebičov – Zlatníky
Chlebičov – Chvalíkovice
Malé Hoštice – Chlebičov
Chlebičov – Štítina
Mokré Lazce – Chlebičov
Velké Heraltice – Chlebičov
Chlebičov – Slavkov
Kylešovice – Chlebičov
Chlebičov – Holasovice

FOTBAL – DOROST
Trénovat na jarní část soutěžního ročníku 2017/2018 jsme začali
3. 2. v naší hale. Podařilo se nám dotáhnout do konce přestup
L. Bugy z SFC Opava a uzdravil se nám M. Hřivnacký, takže v současnosti máme kádr čtrnácti lidí, což je na naši soutěž optimální.
Těší nás, že pár kluků už nakouklo do přátelských zápasů "A" mužstva.

sešlo. Ještě odehrajeme tři přáteláky (Otice, V. Hoštice a snad
M. Hoštice) a 7. 4. od 13.15 hod. přivítáme na našem hřišti v prvním mistrovském utkání mužstvo Chuchelné jako předzápas
"A" mužstva.
Kádr tvoří:
Brankář – K. Ihn
Obránci – R. Stanjura ml., M. Starý, L. Trávníček, T. Postupa
a M. Hřivnacký
Záložníci – J. Moša, A. Woch, F. Woch, R. Řeháček, D. Glogar
Útočníci – J. Bena, L. Buga, D. Havlický

My jsme odehráli první přípravné utkání 18. 2. na UT s Kobeřicemi
(krajská soutěž) a po velmi dobrém výkonu zaslouženě remizovali 2:2 (1:1), když soupeř stále dotahoval. Chtěli jsme uspořádat
i 1. ročník dorosteneckého turnaje v hale, ale i přes šest oslovených
týmů se přihlásily pouze Otice, takže z našeho snažení bohužel

Roman Stanjura, Tomáš Starý
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FOTBAL – MUŽI
Přípravu na jarní boje 1. A třídy jsme zahájili 26. ledna 2018. Náročný zimní dril je rozdělen do tréninkových cyklů, které probíhají
v našich domácích podmínkách. Hráči trénují pravidelně v hale
a na UT. V první polovině měsíce února jsme trénovali 3x v týdnu.
Sehráli 2 přípravná utkání s týmy Pusté Polomi 2:7 (branky Radek)
a Háje ve Slezsku 2:2 (branky Baďura, Majewski). Bohužel nám
nevyšly zápasy s SFC Opava U17 a polskou Branicí z důvodu nemoci soupeře.
První víkend v březnu absolvujeme soustředění ve SportCentru
v Háji ve Slezsku, kde s týmem odcestují i dorostenci, kteří se pravidelně objevují jak na trénincích, tak v přípravných utkáních.
Po návratu ještě sehrajeme zápasy s SFC Opava B, dále s týmem

Štěpánkovic a v generálce na jarní náročné boje se utkáme s mužstvem Velkých Hoštic.
Kádr mužstva zůstal téměř beze změn – o své místo v týmu bojuje
Lukáš Buga, který přišel z SFC Opava, v jednání jsou ještě dvě
jména, tak uvidíme, jak vše dopadne.
Soutěž zahajujeme derby utkáním na našem hřišti 24. 3. 2018
s týmem Oldřišova a všichni, hráči i trenéři, chceme být dobře připraveni nejen na tento zápas, ale celou soutěž, která je pro náš
oddíl a obec velmi prestižní a divácky lákavá.
Věřím, že v jarních odvetách Vám, divákům, předvedeme takové
výkony, které Vás potěší a budou zvát na další utkání.
Vilém Axmann

SILVESTROVSKÝ ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ
Střelci branek:
Za vítěze – Jan Radek 2 / Lukáš Gabaj / Maxmilián Starý
Za poražené - Marcel Šupík 2 / Lumír Sedláček
Celé utkání opět řídil zkušený rozhodčí Jarda Válek.

Poslední den v roce 2017 proběhl na našem fotbalovém hřišti
s umělou trávou tradiční každoroční prestižní fotbalový zápas „Ženatí-Svobodní“.
Vcelku za pěkného počasí zvítězilo překvapivě, po dlouhé době,
mužstvo svobodných fotbalistů, kteří byli tentokrát výrazně posíleni
o hráče našeho A mužstva a porazili ženaté 4:3 (1:2).

foto: Kamil Stanjura

Díky patří všem aktérům na hřišti, rozhodčímu i divákům, kteří
si našli čas na fotbal i na Silvestra.
Kamil Stanjura
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