ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
počasí v měsíci květnu bylo ve znamení teplého a suchého počasí,
což trápilo především zemědělce a zahrádkáře. V mnoha obcích
se potýkají s nedostatkem pitné vody, což se nás naštěstí netýká.
Děti se již těší na prázdniny, dětský tábor a další akce, které
u nás každoročně probíhají. Všem organizátorům patří mé veliké
poděkování.
Výstavba investičních akcí je u nás v plném proudu a postupuje dle
harmonogramu. Dokončujeme výstavbu parku, zateplení objektu
zahrádkářů, zázemí pro diváky u sportovní haly a projektové prá-

ce na rybníku. Zastupitelstvo chce ještě navíc opravit parkoviště
u hřiště, zateplit horní objekt u hasičů a opravit podhled budovy
na hřišti SK. Všechny práce chceme dokončit do konce volebního
období, které končí v říjnu letošního roku.
Na závěr Vám, vážení spoluobčané, přeji příjemné prožití léta, dovolených, hojnost zdraví, osobní a rodinnou pohodu a Boží požehnání.
Ilja Novotný

červen 2018

INFORMACE Z OBCE
SLOVO PANA FARÁŘE
při příjezdu do Chlebičova z Velkých Hoštic se poměrně rychle rýsuje park, jehož budování nese mnoho nejrůznějších diskusí. Podle všeho bude dokončen a jistě mnoho
z vás jej navštívíte a možná budete určitou chvíli jím procházet a přemýšlet, diskutovat
atd.
Domnívám se, že zatím jsme oblast křesťanská a symboly vztahující se k této kultuře mají stále velký význam. Proto tímto způsobem navrhuji, aby např. při vstupu
nebo na jiném vhodném místě byl nějaký křesťanský symbol (Boží muka, kříž, anděl,
socha nějakého světce atd.).
Každý obraz vyvolává v naší mysli nějakou myšlenku. Velmi názorně to vidíme v dopravě. Jednoduché obrazy informují uživatele silnic, přikazují nebo zakazují dané jednání. Také naše školy využívají obrazy k názornému vyučování a obraz se tak stává
paralelní složkou mluveného slova.
Křesťanský projev v dějinách nikomu neuškodil, ba naopak mnozí byli poučeni, povzbuzeni k následování nebo ke změně života. Jistě uznáte, že tyto hodnoty nutně
potřebuje náš národ, naše kraje, města i obce.
Krásné letní dny Vám přeje
P. ThDr. Radovan Hradil

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÝCH
PŮJČEK Z FRB OBCE CHLEBIČOV PRO ROK 2018
Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 36. zasedání dne 12. 4. 2018 vyhlášení 2. kola 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 – 2. kolo).
Kvůli zájmu občanů Chlebičova se rozhodlo vyhlásit zastupitelstvo obce 2. kolo výše uvedeného programu. Podmínky programu zůstaly stejné jako pro 1. kolo, čili občané mohou požádat
o bezúročnou půjčku do výše 70 000 Kč na jejich záměry, které
jsou uvedeny v podmínkách tohoto programu.
Všichni doufáme, že této možnosti využijete a co nejvíce z Vás
si požádá o přidělení NFV z FRB pro rok 2018 – 2. kolo. Žádosti
o poskytnutí NFV z FRB můžete podávat na předepsaném formuláři osobně na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově,
a to v době od 17. 5. 2018 do 20. 7. 2018.
Došlé žádosti budou vyhodnoceny členy komise na základě
schválených kritérií a posléze budou předloženy Zastupitelstvu obce Chlebičov ke schválení. Předpokládáme, že návrh
na poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2018 – 2. kolo
by mělo zastupitelstvo obce projednat na svém zářijovém zasedání. Úspěšní žadatelé následně musejí provést schválené úpravy či zvelebení svých obytných domů nebo bytových jednotek
do 30. 11. 2018.
Kdo vlastně může o NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2012 –
2. kolo žádat? Žadatelem nebo žadateli mohou být pouze majitelé obytných domů nebo bytových jednotek, které se nacházejí

v katastrálním území obce Chlebičov a jejich stáří je vyšší než
10 let. 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 – 2. kolo činí výše uvedených
70 000 Kč na jednu žádost. Celkem je pro tuto výzvu alokována částka 420 000 Kč. Bližší informace, včetně všech formulářů, naleznete na úřední desce obce Chlebičov, dále pak v sekci
účelové dotace z FRB na webových stránkách www.chlebicov.cz.
V případě dotazů Vám bližší podrobnosti sdělí pracovnice Obecního úřadu v Chlebičově.
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda stavební komise a FRB

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
Žádám a zároveň prosím řidiče motorových vozidel, aby neparkovali svá vozidla na chodnících. Bráníte používání chodníků dětem, maminkám s kočárky a starším lidem, pro které je
kličkování mezi chodníkem a komunikací velice nebezpečné.
Na sněmu starostů nás zástupci policie upozornili, že se zaměří zvlášť na parkování na chodnících. Dále prosím řidiče,
aby hlavně o prázdninách dbali při jízdě v obci zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb dětí.
Za pochopení předem děkuji.
Ilja Novotný
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foto: archív OÚ

Vážení občané Chlebičova,

MANŽELÉ KUBNÍ OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU
60 let spolu, 60 let jedné lásky... Když manželé slaví 60. výročí
svatby, říká se, že slaví diamantovou svatbu. Diamantová svatba
patří do trojice nejznámějších a nejoslavovanějších výročí svatby,
je z nich ale zdaleka nejvzácnější. Znamená to totiž, že jste měli
ve svém životě štěstí na toho pravého partnera a prožili jste s ním
krásných 60 let v manželství.
K připomenutí chvíle, kdy si vzájemně řekli své ano manželé Jiřina
a Josef Kubní, se sešli společně se svatebními hosty a zástupci
obce v obřadní síni Obecního úřadu v Chlebičově. Svůj manželský
slib stvrdili u slavnostního obřadu, kde jim starosta obce poděkoval za práci vykonanou pro obec, společnost i pro rodinu. „Sdíleli

jste spolu chvíle štěstí, ale přišly i momenty méně veselé, byli jste
si nablízku, když se Vaše sny stávaly skutečností. Ze srdce Vám
k Vašemu krásnému spojení gratuluji,“ popřál manželům Kubným
starosta Ilja Novotný. Závěrem obřadu se manželé tradičně políbili
a podepsali se do pamětního listu, který bude vzpomínkou na tento významný den.
Přijměte od nás, prosím, ty nejupřímnější gratulace k Vaší obdivuhodné, 60 let trvající, manželské cestě životem. Přejeme Vám
do dalšího společného života hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a co nejvíce radostných chvil strávených v kruhu svých nejbližších.

foto: Petr Gattnar

Zuzana Kašná

V KULTURNÍM DOMĚ SE SLAVIL DEN MATEK
Druhou květnovou neděli slaví svůj svátek maminky a v kulturním
domě každoročně přejí zástupci obce Chlebičov maminkám, babičkám, prababičkám a tetičkám kulturním vystoupením a malým
občerstvením. Tentokrát se setkání uskutečnilo v úterý 15. května.
Umělecká agentura Karla Smolky představila pořad Květy paní
operety, ve kterém účinkovali známí umělci Slezského divadla
Opava.
foto: Ing. Josef Mikolajský

„Věřím, že se vystoupení ke Dni matek líbilo, že potěšilo a zpříjemnilo přítomným dámám úterní odpoledne,“ řekl starosta obce Ilja
Novotný. „Vážíme si všech žen a děkujeme za jejich lásku a péči.
Svým dárkem jsme jim chtěli vyjádřit poděkování. Díky patří také
pracovnicím obecního úřadu za vzornou organizaci,“ dodal pan
starosta.
Zuzana Kašná
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INFORMACE Z OBCE
SENIOŘI

foto: Zuzana Slavíková

Na posledním setkání jsme neměli volný sál, a tak jsme poseděli
v hasičské zbrojnici. Děti z 2. třídy nám přišly zazpívat, bylo to moc
pěkné a všem se to líbilo.
Druhý program ke Dni matek nám zajistil náš starosta p. Novotný.
Pozval z opavského divadla p. Smolku, který nám zazpíval a zatancoval s jeho kolektivem. Měli jsme i občerstvení. Moc za všechno
OÚ děkujeme. Bylo to moc pěkné odpoledne a všichni byli spokojeni.
Dne 5. 6. jsme oslavili diamantovou svatbu s manželi Kubnými,
kteří pravidelně navštěvují náš klub. Na konci měsíce si uděláme
smažení vajec a potom pohlídáme vnoučata.
Sejdeme se zase v září na společném zájezdě, už se všichni moc
těšíme!
Za Klub seniorů Maruš Poštulková

VÍTÁNÍ NOVÝCH CHLEBIČOVSKÝCH OBČÁNKŮ
Obecní úřad v Chlebičově připravil letošní vítání občánků na neděli
25. března 2018, kdy jsme – za přítomnosti jejich rodičů a hostů
– přivítali děti narozené v naší obci v roce 2017. Slavnostního uvedení děťátek do života obce se tentokrát zúčastnilo 11 rodin.
Radostná nálada se s dětmi přenesla i do obřadní síně Obecního úřadu v Chlebičově a starostovi obce panu Iljovi Novotnému
a dalším zástupcům obce připadla milá úloha, přivítat do řad chlebičovských občanů Mariku Baďurovou, Nikolase Baluška, Tomáše
Bartoše, Valerii Fusskovou, Mikuláše Ihna, Romana Königa, Adélu
Lokočovou, Štěpána Philippa, Petra Sedláčka, Michaelu Škulavíkovou a Františka Wocha.

Jak už se stalo tradicí, slavnostní událost zpestřily děti z mateřské
školy, které společně s paní Hanou Stiborskou přednesly básně
a předaly maminkám kytičky. Z úst starosty obce si rodiče vyslechli přání i několik důležitých postřehů k výchově a vztahu rodičů
a dětí. Pak následoval zápis do pamětní knihy, předání dárků a nakonec začal cvakat fotoaparát, aby zachytil okamžiky ze slavnosti
na památku rodičů, dědečků i babiček a také do obecní kroniky.
Vítejte, děti, přejeme Vám bezstarostné dětství, spoustu radosti,
zdraví a lásky v bezpečném rodinném kruhu!

foto: Petr Gattnar

Zuzana Kašná
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PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR			

17. 6. 2018

Lipjo, pořádá SDH Chlebičov

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM			

21. 6. 2018

KD Chlebičov, pořádá ZŠ Chlebičov

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA				

7.–8. 7. 2018

MYSLIVECKÉ DNY				

14. 7. 2018, 11:00

MEMORIÁL ALFRÉDA BITOMSKÉHO		

28. 7. 2018

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VEČER 				

4. 8. 2018

DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR

		

5.–10. 8. 2018

Fotbalové hřiště SK Viktorie, pořádá SK Viktorie

DNY OBCE CHLEBIČOV				

17.–18. 8. 2018

Lipjo, pořádá obec Chlebičov

VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ			

8. 9. 2018		

VÝSTAVA PSŮ					

15. 9. 2018

Lipjo, pořádá Jesenický svaz chovatelů

VINOBRANÍ					

22. 9. 2018

KD Chlebičov, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

30. 9. 2018

Areál zahrádkářů, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

		

Areál chovatelů, pořádají Chovatelé Chlebičov
Lovka, pořádá MS Angelika
Fotbalové hřiště SK Viktorie, pořádá SK Viktorie
El Dorádo, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

Areál chovatelů, pořádají Chovatelé Chlebičov

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
První májový víkend se tradičně konalo pálení čarodějnic. Byl
to již 16. ročník a opět musíme pochválit všechny čarodějnice, čarodějňáčata, baby jagy a všechny, kdo se zúčastnili jak průvodu, tak
večerní zábavy. Letos nám bylo krapet zima, ale naštěstí to neovlivnilo dobrou náladu zúčastněných. Hodnotily se masky, soutě-

žilo se na připravené překážkové dráze, upalovala se čarodějnice,
jedlo, pilo a tancovalo se. Tato tradice by se nám nedařila zachovat
bez podpory obecního úřadu, FC Bžž, hasičů a zahrádkářů, všem
tímto velice děkujeme. Budeme se těšit na další rok.

foto: Ing. Pavel Novotný

Tomáš Pika

STAVĚNÍ MÁJKY
foto: Ing. Josef Mikolajský

Na stavění májky vyšlo krásné počasí. Májka se stavěla za měsíčního úplňku, bezvětří a příznivé teploty. To se projevilo i na účasti
občanů. Na rozdíl od předcházejících let májka vydržela do dalšího
dne, a to hlavně díky celonoční ostraze ozbrojené hlídky. Tak přeci
jednou to vyšlo. A pak se májka dala do úschovy, a to do konce
května.
Ing. Josef Mikolajský
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INFORMACE Z OBCE
DNY OBCE CHLEBIČOV 2018
Vážení spoluobčané,

vštěvnost slavností a vaši spokojenost během celého víkendu. Jistě k tomu přispěje nejen vystoupení skupiny Arakain, kterou jsem
si velmi přála pozvat k nám do Chlebičova, ale také dalších kapel,
jako jsou Ready Kirken či kapely Black Band televize Šlágr, méně
známých, ale kvalitních kapel z okolí a samozřejmě doprovodný
program především pro děti.

letos nás čekají již třetí obecní slavnosti, tentokrát s jednou změnou a jednou novinkou. Změnou, kterou mám na mysli, je termín,
a to 17.–18. srpna 2018, což je pátek a sobota, ne sobota a neděle,
jak jste byli zvyklí. Důvodem je vytíženost kapel a vystupujících,
kdy jsem nebyla schopna na sobotní večer sehnat hlavní kapelu dle stanovených požadavků na kvalitu, časové rozmezí a délku
vystoupení, cenu apod. V úvodu jsem avizovala i jednu novinku.
Jedná se o losování věcné tomboly s bohatými cenami. Předem
srdečně děkujeme všem sponzorům.
Předpokládám, že letošní novinky nebudou mít vliv na vysokou ná-

Jistě všichni víte, že nás v říjnu čekají volby do zastupitelstva obce,
a já bych si velmi přála, aby na tyto slavnosti nové zastupitelstvo
nezapomnělo a pokračovalo nadále v této pěkné tradici.
Za pořadatele Petra Stanjurová
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI
Naší nejbližší akcí je v srpnu soutěž o nejkrásnější rozkvetlé obydlí,
takže sázejte, hnojte a zkrášlujte své domy a třeba to budete zrovna vy, kdo letos vyhraje.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

Dne 3. 3. proběhla výroční členská schůze, na které jsme přijali
šest nových členů: manžele Lukáše a Petru Konečné, manžele Vladimíra a Pavlínu Klimkovy, slečnu Janu Tutkovou a pana Martina
Holeše.
V měsíci květnu jsme se za spoluúčasti obecního úřadu pustili
do rekonstrukce naší klubovny. A vzali jsme to od podlahy, a to
doslova. Nové skříně, podlaha, elektřina, osvětlení, jen výbor zůstal
stejný. Také je v plánu zateplení celé budovy. Za to vše děkujeme
panu starostovi a celému zastupitelstvu.

foto: Jana Tutková

V květnu oslavil své krásné jubileum 80 let pan Alfred Gráca.
Za spolek mu přeji hodně krásných dalších let a na zahrádce velkou
úrodu. Bohužel, jak už to bývá, nové členy přibíráme, ale zároveň členy
i ztrácíme. Během krátké doby nás opustili navždy hned dva. Dlouhodobí členové pan Robert Lorenz a pan Josef Petrovský.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o významných jubileích, která oslavili členové našeho sboru. V únoru
letošního roku oslavili krásné 60. narozeniny paní
Ludmila Königová a pan Karel Kellner. Rovněž
v únoru letošního roku oslavil také nádherné
70. narozeniny pan Josef Neborovský. Všem těmto jubilantům ještě jednou přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví, radost a pohodu do dalších let. Dne
19. 5. oslavili naši dva členové pan Josef Kubný
a paní Jiřina Kubná diamantovou svatbu, šedesát let
společného života. Také jim jménem výboru SDH
Chlebičov přeji ještě dlouhé roky společného života
plného radosti a štěstí.
V neděli 6. 5. se uskutečnila mše svatá za živé a zemřelé bratry a sestry hasiče a hasičky z Chlebičova.
V současné době jsou v plném proudu soutěže začleněné jak do MSP, tak do Opavské ligy veteránů.
V sobotu 26. 5. na Tyršově stadiónu v Opavě se
zúčastnilo naše družstvo veteránů takzvaného Superpoháru pořádaného starostou OSH. V kategorii
nad 35 let skončili na skvělém 2. místě a získali
hodnotnou poukázku na nákup zboží ve Výzbrojně
požární ochrany.
Za SDH Chlebičov
Ing. Petr Novotný
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
Z ČINNOSTI MS ANGELIKA
V dubnu jsme provedli výsadbu 140 kusů keřů. Keře jsme vysadili na čtyřech místech, a to na cestě na Svobodu, na příkopu
za čističkou, dále na cestě k chatě a také na polní cestě do Malých
Hoštic. Vysadili jsme třináct druhů původních českých keřů, které
z naší krajiny v posledních padesáti letech vymizely rukou člověka.
Od výsadby si slibujeme nejen zkrášlení našeho okolí, ale také
zvýšení druhové rozmanitosti hmyzu a ptáků. Například některé
druhy motýlů jsou přímo vázané jen na jeden typ keře. Za pomoc
při výsadbě děkujeme panu Tomáši Pikovi.

v podobném duchu. Postupně bychom chtěli tuto akci proměnit.
Věřím, že tato změna bude k lepšímu a že nás naši věrní opět jako
každý rok navštíví.
Za MS Angelika Martin Hanke

foto: Martin Hanke

Další novinkou v našem spolku je, že se členská základna po dlouhém zvažování rozhodla provést změnu v organizaci mysliveckých
dnů. Místo dvou dnů budeme pořádat jen jeden den, a to v sobotu
14. 7. Začátek bude již v 11.00 hod. a občané budou moci na Lovku
zavítat v době oběda. Akce samozřejmě bude pokračovat do pozdních večerních hodin. K této změně nás vede jednak stárnoucí
členská základna, jednak dlouhodobě slabší páteční návštěvnost,
tak také fakt, že podobné myslivecké akce v okolí se pořádají

AVZO – MOTOSRAZ

foto: Ing. Josef Mikolajský

Motosraz 2018 je za námi. Už osmý ročník této skvělé akce se
odehrál o víkendu 1.-3. 6. a přes nepřízeň počasí se návštěvníci
královsky bavili: V pátek byla na programu rockotéka, vystoupení
kapely JEN TAK a soutěže (včetně miss mokré tričko). V sobotu
odpoledne vyjeli účastníci na společnou spanilou jízdu. Všechny
po návratu do Lipja nadchla kaskadérská show Adama Peschela
a během odpoledne a večera následovala vystoupení skupin FANTOM, DEFIBE, BLIZARD OF CZ a Doro & Warlock revival.
Za AVZO Chlebičov děkuji všem sponzorům, kteří akci opět podpořili, a hlavně všem motorkářům i návštěvníkům, kteří se za námi
přišli pobavit.
Milan Borsutzký
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MŠ CHLEBIČOV
čtrnáct dnů v červenci, pak se její brány uzavřou, ale 3. 9. 2018
budeme děti zase s radostí očekávat.

Další školní rok už je téměř u konce a mně nezbývá než konstatovat, že to opět uteklo nějak moc rychle, ale jak doufám, tak
pro všechny hezky.
Co všechno se dělo od minulého vydání zpravodaje? No byla toho
zase spousta. Navštívila nás dvě divadélka se svými pohádkami.
Zhlédli jsme zajímavý pořad ,,Písečná animace“ věnovaný kresbě nádherných obrazců do písku. S třídou Soviček jsme navštívili
Základní uměleckou školu v Opavě, kde byl k vidění hudebně-naučný pořad Klauniáda. Obě třídy si v květnu připravily vystoupení
pro své nejbližší v rámci oslavy Dne matek. Děti ze třídy Soviček
také přivítaly místní seniorky, kterým předvedly malý kulturní program, a poté nás čekalo společné povídání a vzpomínání na časy
jejich docházky do školky. Podnikli jsme výlet na zámek v Kravařích, kde pro nás byla připravena úžasná komentovaná prohlídka
a expozice v duchu pravěku a také řada soutěží pro děti. Ve školce
proběhla pro děti beseda Policie ČR věnovaná bezpečnosti dětí
a prevenci úrazů. V červnu jsme připravili tradiční pasování předškoláků, zábavné odpoledne s rodiči i noční spinkání ve školce.
Také ještě plánujeme výlet na dopravní hřiště v Malých Hošticích,
aby si děti ještě před prázdninami připomněly základy dodržování
bezpečnosti na silnicích. Provoz mateřské školy bude ještě prvních

foto: Jana Borunská

Přeji všem dětem, rodičům a zaměstnancům školky krásné prožití
prázdnin a dovolených.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Pasování na čtenáře

foto: Ing. Josef Mikolajský

V březnu se naši prvňáci stali velkými čtenáři! V chlebičovské knihovně je přivítala královna Abeceda. Děti nejen královně,
ale hlavně maminkám a tatínkům předvedly krátké pásmo básní
a písní o jaru. Následovalo hledání písmen, ze kterých sestavovaly
slova.
Pak nastala nejdůležitější část. Prvňáci museli královně předvést
své čtenářské dovednosti. Všichni žáci přečetli postupně obrázkovou pohádku O Budulínkovi. Chtělo to velkou odvahu, protože četli
poprvé před všemi rodiči. Protože děti prokázaly, že ve škole nezahálely a naučily se mnoho písmen, které spojily do slov a vět a krásně přečetly text, královna každého z našich žáků pasovala mečem
na čtenáře.
Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim čtení stalo zábavou a rádi
navštěvovali naši knihovnu.
Mgr. Miroslava Banovcová

Preventivní programy
foto: Eva Vinárková

Nejobsáhlejší preventivní akcí v letošním školním roce byl dlouhodobý program “BUĎ OK“, pořádaný Centrem primární prevence
Renarkon z Ostravy, který probíhal ve všech ročnících od prosince 2017 do dubna 2018. Probíhal ve 3 blocích, každý blok trval
90 minut, a to v každém ročníku. Všechny bloky byly prožitkové
a byly vždy zaměřeny k různým tématům, blízkým věku dětí dané
třídy. Např. posilování a rozvoj sebepoznání, rozlišení lidských vlast9
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ností, nácvik různých modelů chování, rozvoj komunikačních dovedností, smysluplné využívání volného času, schopnost empatie,
schopnost navazování kontaktů s vrstevníky, podpora individuality,
zdravé sebeúcty, kladné sebepojetí, zdravý způsob života, pozitivní
a negativní dopady zvědavosti s přesahy do drogové problematiky
aj. Všechny preventivní programy byly pro žáky zajímavě zpracovány a lektory vybraná témata kvalitně žákům předána. V současné době je nutné se nejen ve školách na prevenci v různých oblastech zaměřovat a pomáhat tak dětem lépe překonávat překážky
běžného života.
Mgr. Irena Hrubá Vaňková,
metodik prevence

Sportovní soutěž

Beseda s chovatelem papoušků
V květnu nás navštívili chovatelé papoušků. Děti měly možnost
se při besedě dozvědět mnoho informací ze života těchto malých
či větších opeřenců. Nejdříve nám byli představeni nejmenší papoušci druhu aratinga. Poté následovala ukázka papouška kakadu,
který pochází z Austrálie. Jde o druh papouška, který je velmi mazlivý a potřebuje, aby mu chovatel věnoval spoustu času. Dožívá se
až 100 let. Poté nás velice zaujal Charlie, čtyřletý papoušek druhu
žako. Dozvěděli jsme se o jeho logickém myšlení, které je na úrovni
šestiletého dítěte. Díky tomu je schopen se naučit až 1 000 slov,
kterým rozumí a chápe jejich význam. Závěrem nám byli představeni papoušci největšího vzrůstu na světě, a to druh ara. Uchvátili
nás svou velikostí i barevností.

foto: Eva Vinárková

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 jsme uspořádali sportovní soutěž
mezi žáky 4. a 5. třídy, která byla zaměřena na gymnastická cvičení. Soutěžilo se v kategorii chlapců a děvčat, kteří se dobrovolně
přihlásili do oblíbené sportovní disciplíny. Naši „sporťáci“ mohli
předvést své pohybové schopnosti a sportovní nadání ve šplhu,
v přeskoku přes kozu a v gymnastické sestavě. Většina žáků nás
mile překvapila výbornými sportovními výkony. Děti byly oceněny
čokoládovými medailemi a sportovním diplomem.
Mgr. Adriana Benšová

foto: Eva Vinárková

Ze setkání bylo vidět, že jsou papoušci vychovaní a dokážou být
velmi přítulnými domácími mazlíčky. Celá beseda i s ukázkami
ptáků byla velmi poučná a dětem se velice líbila.
Mgr. Miroslava Banovcová

Konec školního roku je za dveřmi
Konec školního roku je typický závěrečným sprintem o co nejlepší známky, ale především je naplněn zajímavými aktivitami, které
škola pořádá pro děti a jejich rodiče. Zmíním některé z nich.

Vyhodnocení sběrové soutěže
V dubnu 2018 se uskutečnil školní sběr papíru. Nasbírali jsme
4 plné kontejnery, což bylo přibližně 8 000 kg papíru. Jsme rádi,
že se skoro všechny děti zapojily. Poděkování patří také Vám rodičům, babičkám a dědům, kteří naváželi auty mnoho papíru
a pomáhali nám jej ukládat. Výtěžek ze sběrové soutěže bude věnován na zakoupení odměn nejlepším sběračům a školních potřeb
pro děti v příštím školním roce.

• Závěrečná beseda pro rodiče na téma Online závislostí – 11. 6. 		
v 16:00 hod.,
• rozloučení s pátou třídou na obci – 19. 6. v 10:00 hod.,
• školní výlet 20. 6. do Archeoparku a Rybího domu,
• vystoupení žáků pro rodiče s podtitulem Rozloučení se školním
rokem 21. 6. v 16:00 hodin v kulturním domě,
• projektový den v anglickém jazyce s rodilým mluvčím – 22. 6.,

UMÍSTĚNÍ TŘÍD:
POŘADÍ		

TŘÍDA		

kg / 1 žáka

1.

5. třída		

164,2 kg

2.

4. třída		

138,11 kg

3.

1. třída		

109,72 kg

4.

2. třída		

103,86 kg

5.

3. třída		

98,28 kg

• spaní ve škole – 27. 6.
Vysvědčení, které děti obdrží v pátek 29. 6., je zhodnocením jejich celoroční práce. Pro někoho je odměnou, pro jiného pobídkou
k lepším výkonům a zodpovědnějšímu přístupu, ale pro všechny
je symbolem začínajících prázdnin. Za všechny zaměstnance školy
přeji dětem krásné zážitky, nová kamarádství a dobrodružství.
Mgr. Milena Široká,
ředitelka MŠ a ZŠ Chlebičov

Mgr. Miroslava Banovcová
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ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Jízda zručnosti

A máme tady zase jaro - krásné teplé dny, kdy děti po zimě opráší
kola, koloběžky či brusle a vyráží na cesty. A pro nás to znamená zopakovat si zásady bezpečnosti na cestě i mimo ni, dopravní
značky a pravidla silničního provozu. Celý týden jsme si s dětmi
povídali o dopravě, zahráli si hru Vzhůru do provozu a prošli pár
dopravních testů. A jako vždy po teorii přichází praxe. Ve středu
2. května přijely děti do školy na kolech, aby absolvovaly jízdu
zručnosti. Jízdy jsou stále lepší a lepší, dokonce překážka schody
už jim nedělá takový problém, až na koryto - strach je stále silnější.
Ale děti jsou šikovné a nevzdávají to...

Dopravní soutěž Kylešovice

Ve středu 25. 4. jsme se s dětmi zúčastnili Dopravní soutěže družin
v Kylešovicích. Soutěžící byli rozděleni do skupin podle tříd, byla
to soutěž jednotlivců, z každé třídy jedno děvče a jeden kluk. Nejdříve šly děti prvních a druhých tříd napsat dopravní testy, které
obsahovaly deset otázek, mezitím starší děti odjezdily jízdu zručnosti, poté se prohodily. V jízdách se nám dařilo, u teorie už to bylo
horší, tam musíme ještě více zapracovat. Bohužel se nám nepodařilo získat žádný diplom. Ale počasí nám přálo, sluníčko také,
bylo to pěkně strávené dopoledne, děti nasbíraly nové zkušenosti,
potkaly nové kamarády, takže i tak jsme odjížděli vesele naladěni
se sladkou odměnou. Příští rok budeme zase o něco úspěšnější. :-)

Velikonoční vejce

OC Breda & Weinstein a Opavský deník vyhlásili velikonoční soutěž. My jsme se přihlásili a po celý měsíc únor jsme s dětmi tvořili. Výtvory byly vystavené v OC Breda, do kterého jsme se vydali
a hlasovali. Všechna vajíčka byla zajímavá a originální a nám se
podařilo získat krásné 2. místo, za které jsme obdrželi poukázku
2 000 Kč využitelnou v hračkářství, knihkupectví nebo v kterémkoliv jiném obchodě v obchodním centru. Takže s dětmi musíme
pečlivě vybrat, čím si naši družinu obohatíme. :-)

Velké včelí tajemství

foto: Zuzana Slavíková

Ve středu 28. 3. 2018 jsme s dětmi navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě. Zúčastnili jsme se animačního programu Velké včelí tajemství, pomocí kterého se děti dozvěděly spoustu informací
o včelách. Zahrály si při tom různé hry a soutěže a také ochutnaly
pravý včelí med. Prohlédli jsme si expozici včel, vos, sršňů i jiného hmyzu, ale i různé savce. Také jsme si prohlédli exponát slona
indického a jeho mláděte, zhlédli jsme video, jak slony instalovali.
Zvládli jsme se podívat i do obchodního centra Breda & Weinstein,
kde jsou vystavená vejce z velikonoční soutěže, které jsme se
s dětmi zúčastnili. Zde jsme hodili svůj hlas a pak už nás jen čekaly
velikonoční trhy, které jsme si prohlédli a koupili nějaké dobroty.
Zuzana Slavíková
11

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Březen 2018

úkoly, které si pro ně připravili deváťáci s p. uč. Komárkovou.

Březen začal pro všechny žáky i učitele rozhodně příjemně – měli
jsme jarní prázdniny. Poté, co si všichni odpočinuli a nabrali nových
sil, vrátili jsme se k plnění povinností.

Květen 2018
2. 5. Žáci 7. třídy se zúčastnili přednášky a besedy o škodlivosti
alkoholu. Snad si to vezmou k srdci.

14.–16. 3. školu navštívil školní inspektor a sledoval úroveň čtenářské gramotnosti, a to zejména na II. stupni. Pan inspektor navštívil
několik hodin a kontroloval příslušnou dokumentaci. Neshledal
žádné závady, byli jsme za práci v této oblasti pochváleni.

3. 5. Všichni žáci a učitelé měli možnost zúčastnit se Reje čarodějnic – akce na uvítání jara spojené s průvodem, soutěžemi, opékáním špekáčků apod.

foto: Mgr. Pavel Straub

22. 3. se konaly již tradiční velikonoční dílničky a školu ovládla
zcela jarní atmosféra. Větší i menší děti vytvářely zajíčky a kuřátka, zdobily košíčky, malovaly vajíčka. V odpoledních hodinách akci
navštívilo i mnoho rodičů s dětmi. Poděkování za organizaci patří
p. uč. Víchové.
23. 3. za poměrně chladného počasí vyjeli žáci 8. a 9. tříd na exkurzi do Polska, cílem byla Osvětim. Toto děsivé místo je třeba vhodnou formou připomínat i dětem a mladým lidem, aby si uvědomili,
že se nic podobného nesmí v budoucnosti opakovat. Žáci i učitelé
si odnesli zážitek, na který se nedá jen tak zapomenout.

12. 5. Žáky 6. tříd čekal mimořádný zážitek – zúčastnili se spolu
s učitelkami a p. ředitelkou večerního operního představení La Traviatta v ostravském divadle. Mnozí byli na opeře poprvé v životě
a podle reakcí byli vesměs mile překvapeni.

27.–28. 3. se naši žáci a učitelé p. Straub a p. Víchová opět rozjeli
do Polska za našimi družebními přáteli v rámci projektu Tradice
s chutí. Polští přátelé připravili bohatý program, jehož součástí byla
samozřejmě i výroba a ochutnávka místních dobrot – protože
o tom tento projekt je.

15. 5. Absolvovali druháci a žáci 6. tříd besedu „Hasík“ s opavskými
hasiči. Totéž je čeká ještě 5. 6.
16.–18. 5. Poslední akce s polskými přáteli na téma projektu Tradice s chutí – tentokrát byli Poláci u nás, a ačkoli bylo kvůli nepřízni
počasí třeba poněkud improvizovat, setkání se vydařilo.
29. 5. Celá škola se v tělocvičně přenesla do dávných časů,
kdy svět objevovali a ovládali Vikingové. Před replikou lodě těchto
skvělých mořeplavců se děti dověděly mnohé o jejich životě, způsobu boje apod.

29. 3. + 30. 3. jsme měli velikonoční prázdniny.
Během března byl také věnován patřičný čas Měsíci knihy.
Na I. i II. stupni se mohli žáci dobrovolně zapojit do soutěží, které
pro ně byly připraveny. Děti navštěvující družinu se zajely podívat
do opavské knihovny a žáci I. stupně také se svými učitelkami
navštívili místní knihovnu v zámku. Mnozí se u té příležitosti stali
čtenáři. Snad jim nadšení pro knihy vydrží alespoň nějakou dobu.

Duben 2018
foto: Mgr. Pavel Straub

6. 4. si žáci vyzkoušeli, jak jsou dobří v matematice, protože se konala Pythagoriáda, kterou organizovala p. učitelka Čušková. Téhož
dne se žáci 9. třídy jeli se svou třídní učielkou podívat do bolatického Lanexu.
12. 4. byl důležitý den pro žáky 9. tříd, konalo se I. kolo přijímacích
zkoušek na střední školy.
17. 4. – v rámci čtvrtletí se konala čtvrtletní pedagogická rada
a hned po ní třídní schůzky. Rodiče byli informováni o prospěchu
a chování svých dětí, žáci se také dozvěděli, jak jsou na tom s výsledky ve škole - a tak mají do konce školního roku možnost udržet výsledky, případně si je vylepšit.

1. 6. se slavil Den dětí. Každá třída si mohla připravit vlastní program, a tak žáci z I. stupně byli spolu v Cinestaru Opava na film
Kniha džunglí, žáci vyšších tříd pak opékali špekáčky na myslivecké chatě, prošli se k zámku v Kravařích, k soutoku řek Opava
a Moravice, nebo jeli na kolech do Hradce nad Moravicí. Počasí
bylo nádherné, takže děti svůj svátek náležitě oslavily.

18.–19. 4. jsme opět sbírali papír a velice děkujeme všem, kdo jste
nám přispěli.
27. 4. V rámci akce „Den země“ byl uskutečněn zájezd na Floru
Olomouc. Kdo nejel, uklízel přírodu v okolí školy, v zámeckém parku i jinde v obci. Žáci nižšího stupně plnili v parku přírodovědné

Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy
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SPORT
MLADÉ TALENTY - KRISTÝNA LAMLOVÁ
vá než přát pevné zdraví, mnoho dalších výborných výsledků,
ale hlavně radosti ze sportu i dosažených úspěchů!

„Ke koním jsem se dostala náhodou, prostě se mi líbí, ... zamilovala
jsem se do nich,“ říká Kristýna Lamlová, chlebičovský mladý talent
z 8. třídy Základní školy Ilji Hurníka v Opavě, jehož snem je vrcholový parkur a snad i olympiáda. Začala už v předškolním věku,
na Panském mlýně v Kylešovicích pod vedením trenérky
Mgr. Radky Holušové. Později si vzala Kristýnku na starost Anna
Kurková, také rodačka z Chlebičova, a ta ji na začátku závodní kariery skvěle připravila.
V necelých 6 letech rodiče Kristýnce pořídili poníka jménem Falco.
„Dal mi celkem zabrat, ale taky mě toho hodně naučil,“ vypráví
Kristýnka a pokračuje: „V 10 letech byl poník už malý, a tak jsme
pořídili kobylu jménem Canada.“ Byla to prý láska na první pohled,
a to už v Trojanovicích, odkud Canada pochází. Dnes má Kristýna
ustájeného koně na Albertovci, kde se jí moc líbí. A pod vedením
nové trenérky, Andrei Šimkové, se začíná posouvat do vyšších
soutěží. Momentálně startuje za klub SK FALCO OPAVA a jejím
největším úspěchem dosud bylo 4. místo v oblastním mistrovství
v roce 2017 pod vedením Anny Kurkové. V soutěžích se ale většinou umisťuje v první desítce, několikrát se umístila na zlaté, párkrát
na druhé pozici.
„Trénuji prakticky každý den, ale není to jen ježdění na koni, je
to i velká dřina,“ říká Kristýna a přiznává, že ke koním patří i slzy
a pot, práce, kterou za ni nikdo neudělá. „Největší fandové? No to je
rodina - táta, máma, děda Jarda Ciminga, bez jeho podpory bych
asi nejezdila - a kamarádi.“
Momentálně čeká na Kristýnu nový valach Cosmo, a tak nezbý-

foto: Vendula Molinová

Zuzana Kašná
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SPORT
SMÍM PROSIT?
Ve čtvrtek 26. 4. se v kulturním domě v Chlebičově konala závěrečná lekce tanečních kurzů pro dospělé. Účastníci si zopakovali
všechny tance, které se během 9 lekcí pod vedením tanečního
mistra Martina Svetlanského naučili. Začínalo se základními kroky
a končilo více či méně obtížnými figurami v rytmu standardních
i latinskoamerických tanců. Walz, tango, cha-cha, jive, salsa, polka,
valčík i quick step, všechny tyto taneční kroky byly na programu

několika příjemných čtvrtečních večerů. V průběhu, pravda, proběhly drobné partnerské rozepře, ale vznikla také nová přátelství,
odhodili jsme stud a večery byly, jak jinak, plné tance a radosti.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Taneční škola Martina Svetlanského děkuje obci Chlebičov za zapůjčení kulturního domu!
Zuzana Kašná

TENIS
SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v sobotu 17. 3. 2018 v areálu
TENIS CENTRA OPAVA již 13. ročník tenisového halového turnaje ve čtyřhře. Tohoto turnaje se letos zúčastnilo celkem 9 dvojic.
Turnaj se odehrál ve dvou základních skupinách systémem každý
s každým na jeden set. Dále pak první dvě dvojice z obou skupin
hrály mezi sebou o 1.-4. místo a ostatní o 5.-9. místo. Do finále
se nakonec probojovali Jaroslav Ciminga a Daniel Czerný, kde se
utkali s dvojicí Jiří Chmelař a Dalibor Kurzica.
Ve finále jednoznačně zvítězila dvojice J. Ciminga a D. Czerný 6:1.
Vítězové získali putovní tenisový pohár a všichni tenisté byli oceněni věcnými dary od sponzorů turnaje.

8. Radim Stanjura / Marek Matušovský
9. Stanislav Ciminga / Partik Lamla
Děkuji za účast všem tenistům a sponzorům turnaje: TENIS CENTRUM OPAVA, SK VIKTORIE CHLEBIČOV, OBEC CHLEBIČOV.
Kamil Stanjura

foto: Eliška Stanjurová

Celkové výsledky:
1. Jaroslav Ciminga / Daniel Czerný
2. Jiří Chmelař / Dalibor Kurzica
3. Radim Dostál / Petr Dostál
4. Kamil Stanjura / David Stanjura
5. Martin Baránek / Lukáš Novák
6. Josef Ihn / Pavel Hon
7. Vilém Stiborský / Milan Heinz
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FUTSAL - ŽENY

foto: Česká futsalová reprezentace

Pro ženskou futsalovou ligu znamenalo jaro pauzu. Po úspěšném
kvalifikačním turnaji v Ostravě, který jsme vyhrály, se připravujeme
na finálové mistrovství České republiky. Většina holek hraje také
velký fotbal, tak času na přípravu moc není. V dubnu byla reprezentační přestávka, kdy české futsalistky vyrazily na svá přípravná utkání do Švédska. Také Chlebičov měl své zástupkyně, a to
Barboru Hýlovou, Petru Pospíšilovou, Elišku Stanjurovou a Kateřinu
Waszutovou.
Chtěly bychom Vás všechny srdečně pozvat na finálový turnaj
MČR, který se bude konat 16. 6. 2018 v hale Sareza v Ostravě-Přívoze. Začínáme v 9 hod. proti Baníku Ostrava.
Za Tequilky SK Viktorie Chlebičov
Eliška Stanjurová

FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Posledním zápasem, který jsme odehráli v pátek 1. června, nám skončila
sezóna. Mladší přípravka se umístila s 23 body na krásném 4. místě. Celkem 7 zápasů jsme vyhráli, 2 remizovali a 7 prohráli. S celkovým umístěním a předvedenou hrou můžeme být spokojeni. V podstatě všechny
zápasy jsme odehráli velmi dobře a kluci (a holky) odevzdali na hřišti maximum. Pouze jeden zápas jsme prohráli vyšším rozdílem branek, ostatní
prohry byly vždy po vyrovnaném zápase. K dobrým výkonům nám pomohla i podpora našich fanoušků, kteří nás ve velkém počtu doprovázeli
i na venkovní zápasy.
Mladší žáci se v soutěžním ročníku 2017/2018 umístili se 7 body
na 9. místě. Pouze 2 zápasy jsme vyhráli, 1 remizovali a 14 utkání jsme prohráli. Některé zápasy jsme odehráli dobře, další se nám vůbec nevydařily,
přesto většina z hráčů hrála na hranici svých možností a za jejich výkony je potřeba všechny pochválit. Všechny hráče obou našich týmů jsme
na ukončení sezóny za jejich výkony odměnili trofejí „Hvězda týmu“.
V průběhu června se ještě zúčastníme několika turnajů. Mladší přípravka
hraje 16. června turnaj v Raduni a mladší žáci odehrají turnaje ve Slavkově

a v Oldřišově. Po letní pauze bychom chtěli znovu začít trénovat začátkem
srpna. O tom, jaké soutěže budou přihlášeny do dalšího ročníku, se budeme domlouvat společně s výborem.
Na závěr bych chtěl všem dětem popřát, ať si užijí krásné prázdniny
a ve zdraví se v srpnu znovu sejdeme na hřišti.
Jiří Hollesch,
trenér

Jubilea členů SK Viktorie
ve 2. čtvrtletí 2018
28. 4. Mgr. Pavel Poštulka / 40 let
18. 5. Přemysl Havlický / 30 let
18. 5. Alfred Gráca / 80 let

Foto: Jiří Hollesch

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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SPORT
FOTBAL - DOROST
oritou zachovat po doplnění o nové hráče tento tým, protože perspektivu určitě má, a zajistit nového hlavního trenéra, protože mě
na podzim pravděpodobně čeká plastika předního křížového vazu
kolene, takže budu delší dobu mimo fotbalové dění. Pevně věřím,
že se jím stane dosavadní asistent Tomáš Starý!
Doufáme, že kluci u fotbalu vydrží a budou mít ze hry hlavně radost jako doposud, i když ne vždy se všechno daří podle představ. Věříme, že i nadále budou někteří kluci postupně "nakukovat"
do "A" mužstva a zvykat si na fotbal "dospělácký". :)
Závěrem chceme poděkovat hlavně rodičům a prarodičům
za podporu a dopravu na venkovní zápasy.
Roman Stanjura, Tomáš Starý

foto: David Stanjura

Jarní část soutěžního ročníku 2017/2018 se nám vydařila parádně. Nepoznali jsme hořkost porážky, když jsme 6x zvítězili (Chuchelná 6:0, Jakartovice 9:3, Štěpánkovice 9:0, Otice 6:2, V. Hoštice
6:1 a Skřipov 8:3) a 2x remizovali (v Raduni 4:4 a v P. Polomi 3:3).
S počtem bodů 29 a skóre 80:39 jsme nakonec obsadili 3. místo
a stali se nejlépe střílejícím mužstvem! Mezi nejpilnější kanonýry
patří F. Woch, L. Buga a J. Bena. Poděkování za výkony samozřejmě
patří celému mužstvu.
Po této sezóně nás po dovršení dorosteneckého věku opustí
R. Stanjura ml., M. Hřivnacký a D. Glogar, tak jim přejeme hodně štěstí v případném pokračování v mužských kategoriích. Teď
si musíme sednout a zvažovat, co bude dál. Samozřejmě bude pri-

FOTBAL - MUŽI „A“
s minimální ztrátou na 5. místo v tabulce, což byl nevyslovený cíl
před začátkem soutěže.
Fotbal je týmová hra, ale dovolte mi vyzdvihnout 17letého Lukáše
Bugu, který k nám přišel v zimní přestávce z SFC Opava. Pravidelně se objevuje na levé straně naší zálohy a svými brankami
a asistencemi výrazně dopomohl v cestě vzhůru tabulkou. Zmínit
je potřeba i Jana Radka, který s 12 brankami okupuje čelní příčky
střelecké tabulky.
Doufám tedy i v úspěšný závěr soutěže a že překonáme hranici
38 bodů, což je zatím nejvíce získaných bodů v krátké historii našeho oddílu v 1. A třídě.
Děkuji Vám, divákům, za podporu mužstva, výboru a činovníkům
obce za vytvořené podmínky a správci hřiště za perfektní zelený
pažit lemovaný bílými rovnými lajnami :-) :-D.

Vážený fotbalový fanoušku,
nezadržitelně se blíží konec soutěžního ročníku 1. A třídy 2017/18
(zbývají 3 utkání), dovolte mi tedy krátký průřez jarní částí:
Po nevydařeném vstupu do jarních odvet, porážky doma s Oldřišovem, následně ve Velkých Heralticích, jsme sice po velmi dobrém
výkonu porazili doma silný tým Kobeřic, následovala však nečekaná porážka opět doma od Jakubčovic.
Po tomto nevydařeném utkání došlo k řadě jednání o případné změně trenéra týmu. Výsledek těchto jednání byl takový,
že k týmu přišel Jiří Swiech a vytvořil se mnou rovnocennou trenérskou dvojici.
V dalších utkáních se naši hráči prezentovali zlepšenou hrou,
zejména na hřištích soupeře (výhra v Bolaticích, nerozhodné výsledky v M. Lazcích a Ludgeřovicích). V domácích utkáních jsme
doslova vstali z mrtvých v utkání s Krásnými Loučkami (výhra 2:1,
branky v posledních minutách), dále zvítězili s týmy Darkoviček
a Vítkova.
Tahle úspěšná série nás posunula do klidných vod tabulky

Závěrem chci popřát Vám všem krásné prožití letních, sluníčkem
zalitých dní.
Vilém Axmann
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SPORT / NADAČNÍ FOND

NADAČNÍ FOND DAROVAL SLEZSKÉ NEMOCNICI OPAVA
SPECIÁLNÍ ULTRAZVUK
Všechny Vás zdravím,

foto: Jiří Krušina

v pondělí 21. 5. 2018 se rozzářilo v onkologické ambulanci
Slezské nemocnice Opava aspoň na chvilku sluníčko. Důvod
byl jednoduchý, slavnostní předání nového ultrazvuku pro onkologickou ambulanci interní kliniky této nemocnice. Zástupci
nemocnice v čele s ředitelem MUDr. Ladislavem Václavcem,
primářem interní kliniky MUDr. Peterem Gajdošem, vedoucí
lékařkou onkologické ambulance MUDr. Novačikovou a vrchní
sestrou Mgr. Petrou Bučkovou následně převzali z rukou předsedy správní rady Nadačního fondu Pavla Novotného, starosty
obce Chlebičov pana Ilji Novotného, zástupců obce Služovice
a dalších partnerů speciální ultrazvukový přístroj. Veřejná
sbírka na pořízení tohoto speciálního vyšetřovacího přístroje proběhla už v roce 2016, teprve nyní se ovšem podařilo
zdárně projít nástrahami veřejné zakázky. Darovaný ultrazvuk
má hodnotu 136 000 Kč a slouží k přesnější diagnostice rozsahu onemocnění u onkologických pacientů. Nadační fond
Pavla Novotného přispěl na pořízení tohoto přístroje částkou
100 000 Kč. Na tuto veřejnou sbírku rovněž přispěli občané
Chlebičova, a proto všem dárcům patří upřímný dík. Během
následné diskuze jsme se s vedením nemocnice domluvili na
další možné spolupráci, takže doufám, že z naší strany nešlo
o poslední vlaštovku...
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného
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NADAČNÍ FOND
OBČANÉ CHLEBIČOVA POMOHLI MALÉMU HUBERTU HUDEČKOVI
A DAROVANÝ DEFIBRILÁTOR UŽ SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU
Všechny Vás zdravím,
Nadační fond Pavla Novotného uspořádal v loňském roce benefiční koncert pro tehdy osmiletého hocha Huberta Hudečka. Náš nadační fond se primárně zabývá pomocí onkologickým pacientům,
nicméně malý Hubert nás přiměl pouvažovat o rozšíření oblasti
podpory. Správní rada na základě jeho příběhu rozhodla o podpoře pacientům trpícím vážným druhem onemocnění a rovněž jsme
se rozhodli každoročně darovat veřejným institucím defibrilátory,
které slouží k okamžité záchraně života. V sobotu 16. 12. 2018
se Vás v místním kulturním domě sešlo na 170 a během koncertu smíšeného pěveckého sboru Janáček Luhačovice jste přispěli
na malého Huberta neuvěřitelnou částkou 19 000 Kč. Náš nadační fond přidal stejnou částku a po podpisu darovací smlouvy
jsme v letošním roce účelově předali rodičům malého Huberta
částku 38 000 Kč. V březnu letošního roku navštívil malý Hubert
se svou maminkou specializované dětské rehabilitační zařízení
v Čeladné a strávili zde úžasný týden. Zbytek finančních prostředků bude použit na pořízení dalších rehabilitačních pomůcek
pro malého Huberta.
Na uvedeném benefičním koncertu jsme rovněž předali paní

ředitelce ZŠ a MŠ Chlebičov Mileně Široké defibrilátor s příslušenstvím v hodnotě necelých 59 000 Kč. Defibrilátor je umístěn
na veřejně dostupném místě u vstupu do školy a může být kdykoliv použit pro okamžitou záchranu života. V lednu 2018 proběhlo
v místní škole rovněž školení, kterého se zúčastnilo 25 zástupců
místní školy a školky, obecního úřadu a také zástupci všech spolků a organizací v Chlebičově. Přeji si, aby tento přístroj byl použit
co nejméně, ale když už bude muset být využit, ať poslouží dobře
svému účelu.
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného
Poděkování od Radka Hudečka – otec malého Huberta:

foto: Ing. Josef Mikolajský

„Děkujeme Nadačnímu fondu Pavla Novotného a všem občanům
Chlebičova za poskytnutý finanční příspěvek, který jsme využili
na ozdravný pobyt. Hubert si ho užil v Beskydech, kde byl v období
jarních prázdnin.“
Radek Hudeček
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4. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ BYL OPĚT ÚŽASNÝ
Všechny Vás zdravím,
Nadační fond Pavla Novotného uspořádal v sobotu 12. 5. 2018
ve spolupráci s partnery 4. ročník pochodu „ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ“. Letošní ročník pochodu se šel po trase Chlebičov-Svoboda-Albertovec-Bolatice. Opětovně nám přálo počasí a ráno se
nás při startu sešlo neuvěřitelných 75 účastníků pochodu. Poprvé
mezi účastníky tohoto pochodu dorazili čtyři zástupci slovenské vesnice Liptovské Revúce, která je navíc družební vesnicí obce Chlebičov, a také další účastníci z Havířova, Hranic, Bystřice pod Hostýnem
a dalších obcí a měst.
Po společné fotografii jsme se vydali po naší krásné cyklotrase
do místní části Svoboda, která spadá pod obec Štěpánkovice. Zde
už na nás čekal místostarosta obce pan Jaromír Nevřela, který nás
provedl historií této krásné obce. To, co především občany Chlebičova zaujalo, bylo sdělení, že obec Štěpánkovice se bude snažit
v dohledné době dostavět druhou část cyklotrasy, směr ke katastru obce Chlebičov. Po nezbytné štamprli jsme se vydali přes
Bílou Břízu do Albertovce, kde už na nás čekal u místního areálu bývalého hřebčína pan Milan Fecko. Nejenže jsme se podívali
do prostor haly pro voltiž, ale rovněž jsme zhlédli úžasné nově vybudované prostory muzea, které mapuje historii zdejšího areálu.
Rovněž jsou zde vystavena dvouspřeží pro koně a další zajímavosti. Po poslední zastávce u krásně opravené budovy ředitelství jsme
se vypravili po cyklostezce do obce Bolatice. V areálu místního
skanzenu už na nás čekal průvodce pan Dominik Theuer. Nejprve
jsme zhlédli nově opravované prostory zdejšího kostela sv. Stanislava. O historii kostela nám něco málo řekl i zdejší zastupují-

cí pan farář a po požehnání účastníkům našeho pochodu jsme
se vypravili do úžasných prostor zdejšího skanzenu. Všichni jsme si
s radostí prohlédli prostory, ve kterých kdysi vyrůstali a hospodařili
naši předci. A pak už nás čekaly jenom milé povinnosti v místní
restauraci Pod Kostelem. Po výborném jídle mezi nás zavítal patron nadačního fondu Pavla Novotného pan Josef Melecký. Jako
vždy byl úžasný a kolegyně z Havířova a Hranic vůbec nechápaly,
kde tento človíček bere energii. Pepo, mockrát ti děkujeme!!! Před
odjezdem autobusu zpět do Chlebičova jsem ještě účastníkům
pochodu sdělil naše letošní cíle a další akce. Pokud chcete s námi
jet na další akci, budete mít možnost v sobotu 8. září 2018, kdy
pojedeme poznávat krásy města Jeseník a jeho okolí.
Na závěr mně dovolte Vám všem poděkovat za Vaši aktivní účast
na tomto pochodu a určitě jste svým počinem zase pomohli
k dobré věci. Během pochodu přispěli účastníci do putovní pokladničky k námi vyhlášené veřejné sbírce částkou 10 130 Kč. Tento výtěžek bude použit na zakoupení krevního ohřívače plazmy
pro Kliniku hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Rovněž
děkuji všem partnerům, především společnosti Kofola Československo, a. s., dále pak Patriku Lamlovi ze společnosti JC Trans
za organizaci autobusové dopravy z Bolatic a také manželům Blokšovým, kteří mně pomohli s hladkým průběhem celé akce.

foto: Ing. Josef Mikolajský

S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného
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