ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY

skončilo období parného a suchého léta, dovolených a prázdnin. V pondělí třetího září začal dětem nový školní rok a u nás
do 1. třídy nastoupilo 12 prvňáčků. Přeji jim, ať se jim ve škole líbí,
najdou si nové kamarády a rodičům přeji hlavně trpělivost.

Jistě jste si všimli, že během léta pokračovaly v obci investiční
akce: výstavba parku, parkoviště, zázemí pro diváky u sportovní
haly, zateplení budovy zahrádkářů a hasičů. Nezbytné úpravy proběhly také v objektu základní a mateřské školy.

Během léta proběhly v obci tradiční kulturní, sportovní, společenské akce, za které patří poděkování všem složkám a organizátorům. V tomto létě jsme pořádali již třetí akci s názvem „Dny
obce Chlebičov“. Díky všem organizátorům a pěknému počasí
se akce skvěle vydařila. Děkuji všem složkám za výborné občerstvení a hlavním pořadatelům (Mgr. Petra Stanjurová, Emil Klímek,
Vilém Axmann, Roman Stanjura a Jiří Woch) za hladký průběh.
Této akce se zúčastnilo 20 občanů z partnerské obce Liptovské
Revúce a rád jejich jménem děkuji všem za nezapomenutelný zážitek.

V měsíci říjnu proběhnou v obci komunální volby do zastupitelstva
a Senátu. Naši občané nejlépe sami zhodnotí výsledky stávajícího
zastupitelstva za celé volební období. Myslím si, že se nám všem
podařilo realizovat hodně akcí a naše obec se právem řadí mezi
nejkrásnější obce celého regionu. Věřím, že občané využijí svého
volebního práva a zvolí si nové zastupitelstvo, které povede obec
v dalším období.

Dalším lákadlem pro děti byl stanový tábor na hřišti SK Viktorie,
který byl velice hezký, ale vzhledem k velikému horku náročný
pro vedoucí. Jménem dětí a jejich rodičů mám všem organizátorům moc poděkovat.

Závěrem Vám, vážení spoluobčané, děkuji za spolupráci a podporu
během celého volebního období a do dalších dnů přeji příjemné
prožití babího léta, trochu deště, pevné zdraví, rodinnou pohodu
a Boží požehnání.
Ilja Novotný

září 2018

INFORMACE Z OBCE
ZASTUPITELSTVO ÚSPĚŠNĚ REALIZOVALO MNOHÉ PROJEKTY
- Rozšíření dětského hřiště na ul. Máchova.
- Zakoupení mobilního pódia a velkokapacitního stanu.
- OÚ Chlebičov – vybudování kanceláře a rekonstrukce ordinace
pro lékaře.
- Vybudování cyklotrasy ve směru na Štěpánkovice–Svobodu.
- Vybudování „Parku Chlebičov“.
- Zakoupení nákladního vozidla s 5 ks kontejnerů na svoz
bioodpadu a papíru.
- Vybudování kamerového systému v obci Chlebičov.
- Zateplení objektu budovy určené pro spolek Zahrádkáři
Chlebičov.
- Odhlučnění sportovní haly při ZŠ a MŠ Chlebičov.
- Zateplení objektu a další stavební úpravy v budově
SDH Chlebičov (hasiči).
- Oprava parkoviště včetně odvodnění a výměny povrchu u areálu
SK Viktorie.
- Vybudování zázemí pro diváky ve sportovní hale při ZŠ
a MŠ Chlebičov.
- Podpora kulturní spolupráce partnerských obcí Chlebičov
a Liptovské Revúce.
Ilja Novotný

Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké zhodnocení končícího volebního období
2014–2018. Obecní zastupitelstvo pracovalo ve složení Ilja Novotný, Ing. Zuzana Kašná, MUDr. Michaela Kročková, Mgr. Petra
Stanjurová, Mgr. Radovan Staněk, Ing. Pavel Novotný, Emil Klímek,
Pavel Bena a Tomáš Pika. Celkem jsme absolvovali 40 veřejných
zasedání zastupitelstva obce a pracovních porad jsme měli 60.
Za celé volební období jsme realizovali spoustu investičních projektů a staveb. Celková částka činila 38 mil. Kč, na dotacích a příspěvcích Eka jsme získali 16 mil. Kč a pomohli jsme získat dotaci
na vybudování umělého hřiště ve výši 5 mil. Kč.
Celému zastupitelstvu patří mé poděkování za odvedenou práci
a pochvalu za to, že zastupitelstvo vystupovalo jako jeden celek
a vždy se domluvilo ku prospěchu obce.
Věřím, že i nové zastupitelstvo naváže na tyto výsledky a bude
pracovat na dalším rozvoji naší krásné obce. Mé poděkování patří všem obecním zaměstnancům, kolegyním na obecním úřadě
a hlavně všem občanům naší obce, bez kterých bychom nic nedokázali. Na závěr uvádím realizované projekty v tomto období.
Realizované projekty ve volebním období 2014–2018:
- ZŠ a MŠ Chlebičov – vybudování družiny v 1. patře.
- Vybudování hřiště s umělým povrchem – investorem byla SK
Viktorie Chlebičov.
- Přestavba klubovny pro spolek Chovatelé Chlebičov.
- Zatrubnění příkopu – 2. část vybudování kanalizace v obci
Chlebičov.
- Vybudování chodníků, přechodu pro chodce a semaforu
na ul. Hlavní.
- ZŠ a MŠ Chlebičov – vybudování nové počítačové učebny.

POZVÁNKA K VOLBÁM
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 5. 10.
OD 14.00 DO 22.00 HOD. A V SOBOTU 6. 10. OD 8.00
DO 14.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO
ÚŘADU V CHLEBIČOVĚ. PŘÍPADNÉ II. KOLO VOLEB DO
SENÁTU PARLAMENTU ČR VE DNECH 12. A 13. 10. 2018.

BYLA SCHVÁLENA ŽÁDOST O DOTACI
V srpnu letošního roku jsme se dozvěděli od správce VP Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty informaci, že jsme byli úspěšní s naší žádostí o přidělení dotace v rámci programu spolupráce
Interreg V–A Slovenská republika – Česká republika.

obce přijedou celkem 3x na naše akce, v květnu dorazí na 5. ročník pochodu „Za poznáním Prajzské“, v červenci dorazí zástupci
ŠK Liptovské Revúce na 49. ročník Memoriálu Alfréda Bitomského v kopané a v srpnu dorazí na naše obecní dny. Kromě těchto
společných aktivit si obec Chlebičov v rámci projektu pořídí celkem
2 ks velkokapacitních stanů o rozměrech 6 x 6 m, 10 ks skládacích
stolů a 20 ks skládacích lavic a také 2 ks plynových ohřívačů určených do uvedených stanů.

Jak už asi dobře víte, naše obec uzavřela partnerskou smlouvu s družební obcí Liptovské Revúce na Slovensku (obec se nachází 20 km
od města Ružomberok). Jednou z priorit naší spolupráce je i společné podávání žádostí o dotace z programů přeshraniční spolupráce.
První vlaštovku jsme tak učinili na začátku letošního roku a naše
žádost o dotaci na projekt s názvem „Podpora kulturní spolupráce
partnerských obcí Chlebičov a Liptovské Revúce“ byla úspěšná.
Projekt se bude realizovat převážně v roce 2019, kdy zástupci

Celkové uznatelné náklady tohoto projektu jsou 17 150,20 EUR,
z toho poskytnutá dotace ze strany poskytovatele činí částku
11 647,29 EUR.
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Věřím, že bude příští zastupitelstvo v tradici pořádání obecních slavností pokračovat, a prozradím, že termín už byl stanoven – sobota 17. a neděle 18. srpna 2019.

V pátek 17. a v sobotu 18. srpna proběhly v pořadí třetí Dny
obce Chlebičov a byly skvělé! Areálem Lipjo Chlebičov se
nesl zpěv známých kapel a dětský smích, vzduchem se linula
vůně pečeného masa a dalších lahůdek.
Největší návštěvnickou účast jsme zaznamenali při vystoupení skupiny Arakain, na kterou se přijeli podívat příznivci
z dalekého okolí. Ani další kapely jako Golden Hits a Pavel
Dodo Doležal, Ready Kirken, Mistrál nebo Black Band (známá
z televize Šlágr) však nezklamaly.
Bohatý byl také doprovodný program pro děti – užívaly
si skákací hrady, simulátor jízdy autem, vodní atrakce anebo si
mohly nechat namalovat na obličej veselou malůvku.
Jménem vedení obce děkuji pořadatelům Emilu Klímkovi,
Vilému Axmannovi, dále Jiřímu Wochovi a Romanu Stanjurovi v čele s hlavní pořadatelkou Mgr. Petrou Stanjurovou
za bezvadnou organizaci a zajištění programu. Na akci se podílely všechny místní společenské složky, jimž patří rovněž
velké poděkování za spolupráci, občerstvení i zábavu. Na závěr dovolte, abych poděkovala sponzorům, kteří věnovali ceny
do tomboly, a Vám všem, kdo jste přišli letošní obecní dny
podpořit a pobavit se.

Za rok tedy na Dnech obce Chlebičov 2019 na shledanou!

foto: Ing. Josef Mikolajský

Zuzana Kašná
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INFORMACE Z OBCE
SLOVO PANA FARÁŘE
náboženství, tak jak to slíbili rodiče při svatém křtu. Náboženství
se bude opět vyučovat ve vaší škole a bude také součastí přípavy
na I. svaté přijímání.
Připomínám, že náboženství se v naší farnosti učí až do 9. třídy.
Tedy vyzývám všechny rodiče, aby přihlásili své děti do této výuky.
Přeji učitelům, žákům, studentům i rodičům hodně trpělivosti
a Boží požehnání.
P. ThDr. Radovan Hradil

Drazí spoluobčané a milá mládeži,
jistě jsme využili prázdnin a dovolených, abychom si odpočinuli
a načerpali nových sil pro nadcházející období a především nový
školní rok 2018/2019.
V tomto krátkém článku se chci obrátit na žáky, studenty, kteří již
vkročili do nového školního roku. Opět vás bude čekat mnoho
nejrůznějších úkolů a povinností, které ovšem nikoho z nás neminou. Pro vás pokřtěné je přímo povinnost přihlásit se do hodin

PODĚKOVÁNÍ ZA ČINNOST STAVEBNÍ KOMISE A FRB
A KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
ho člena npor. Mgr. Tomáše Martínka, který se stal v roce 2017 vedoucím OO Policie ČR Opava) – členové. Komise byla pověřena starostou
a zastupitelstvem obce k provedení opatření za účelem zřízení kamerového systému v naší obci. Prvním důležitým krokem bylo provedení dotazníkového šetření mezi Vámi, občany Chlebičova. Celkem
67 z Vás vyjádřilo svůj názor v dotazníkovém šetření a 68 % občanů
se vyjádřilo pro vybudování kamerového systému v naší obci. Poté
následovala šílená byrokracie, na jejímž konci schválená realizátorská firma v roce 2017 vybudovala celkem 3 kamerové body. Veškerá
obsluha, včetně přístupu k tomuto kamerovému systému, je na základě podepsané smlouvy v režii příslušníků Policie České republiky.
Na příslušných místech v obci přibyly informační tabule upozorňující, že
naše obec je monitorována kamerovým systémem. Doufejme, že tento systém odradí potenciální pachatele trestných činů nebo přestupků
od jejich činnosti. Komise kromě práce na vybudování tohoto kamerového systému předložila starostovi obce další doporučení ke zlepšení
a zpřehlednění některých míst v naší obci. Ještě jednou děkuji všem
jejím členům za jejich odvedenou činnost.
Ing. Pavel Novotný,
předseda komise stavební a FRB,
předseda komise prevence kriminality

Vážení spoluobčané Chlebičova,
dovolte mně se krátce ohlédnout za činností komise stavební
a FRB při obci Chlebičov, která fungovala po celé volební období 2014
až 2018, a také komise prevence kriminality, která byla zřízena v roce
2016.
Komise stavební a FRB fungovala v tomto složení: Ing. Pavel Novotný
– předseda, MUDr. Michaela Kročková, Ing. Jiří Stiborský, Mgr. Pavel
Poštulka a Jakub Lokoč – členové. Komise se celkem sešla neuvěřitelných 20x, a přestože jsme hned v počátku řešili komplexní znění nových pravidel pro rozdělování návratných finančních výpomocí (dále
jen NFV), myslím si, že jsme se s tím poprali se ctí. Rovněž jsme museli ve spolupráci s naším externím právníkem vymyslet nový program
pro podávání žádostí o NFV z FRB obce Chlebičov včetně hodnoticích
kritérií, ale i s tímto nelehkým úkolem jsme se vypořádali na jedničku. Velmi časově náročným úkolem komise byla i samotná kontrola
jednotlivých provedených stavebních úprav příjemců NFV z FRB obce
Chlebičov, včetně složité administrace, jelikož kontroly jsme museli
provádět podle zákonů o finanční kontrole, rozpočtových pravidlech
a správního řádu. Se vším jsme se popasovali se ctí, a přestože jsme se
ze všech zřízených výborů a komisí v naší obci sešli nejčastěji,
vždy panovala dobrá nálada. Během celého období jsme obdrželi
od občanů několik připomínek, které jsme se snažili zakomponovat do schválených pravidel nebo vyhlášeného programu. Nejpodstatnější změnou bylo navýšení max. částky o NFV z FRB obce
Chlebičov ze stávajících 50 000 Kč na nově schválených 70 000
Kč. Celkem komise doporučila starostovi obce, aby předložil
ke schválení zastupitelstvu obce 33 žádostí našich spoluobčanů v celkové hodnotě 1 790 000 Kč. Ještě jednou bych chtěl všem členům
poděkovat za jejich úsilí při činnosti této komise. Doufám, že i nové
Zastupitelstvo obce Chlebičov bude nadále pokračovat v poskytování
těchto návratných finančních výpomocí v dalších letech.
Druhá komise, která se aktivně podílela na činnosti naší obce,
byla komise prevence kriminality. Tato komise byla zřízena z rozhodnutí starosty obce Chlebičov v roce 2016 a jejími členy jsou:
Ing. Pavel Novotný – předseda, Tomáš Pika a npor. Milan Bárta,
DiS. (vedoucí OO Policie ČR Kravaře – tento nahradil ve funkci bývalé-

VYSTAVOVÁNÍ POPELNIC
Svoz popelnic se u nás provádí jednou za 14 dní v pondělí. Žádám
občany, aby popelnice vystavovali, pokud možno, až v neděli k večeru. Jistě uznáte, že vystavená popelnice v neděli dopoledne nebo
těsně po poledni na chodníku neposkytuje nejlepší pohled.
Děkuji za pochopení.
Ilja Novotný

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
Na ulici Vrchní platí pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava. Je to stejné jako na parkovištích u nákupních center, protože by muselo být umístěno velké množství dopravních značek
a jednotlivé vzdálenosti mezi značkami by nebylo možné dodržet.
Za pochopení předem děkuji.
Ilja Novotný
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DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Po roční pauze se letos uskutečnil osmý dětský tábor na fotbalovém hřišti. Osmdesát dětí bylo spokojeno a odjíždělo domů s novými zážitky, znalostmi a opálenými nosy. Za úmorného horka se
totiž celý týden dozvídaly nové informace o dinosaurech ze svých
týmů, aby je na konci tábora mohly výtvarně a plasticky ztvárnit.
Kromě toho děti denně soutěžily, ovlažovaly se a ovlažovaly, chladily bahnem, zajely si na výlet do Dinoparku, spaly v letním kině,
zažily hrůzu na stezce odvahy i při „hnusné“ soutěži a tak dále…

ce Weissové, Jitce Wittkové a jejich pomocnicím Hance Kročkové
a Pavle Stiborské.
Náš tábor by se v žádném případě nemohl obejít bez finanční,
ale i fyzické pomoci obce Chlebičov. Tímto prosím jménem dětí
i rodičů nové nastávající zastupitelstvo o pomoc a spolupráci
i v příštích letech.
Děkuji našim velkým a stálým sponzorům: ještě jednou obci
Chlebičov, JC Trans, Habercorn Ulmer, FC Bžž, Hanke Strojírna
s. r. o., SK Viktorie Chlebičov a těm, kteří během tábora přinesli
dětem dárečky či sladkosti a nechtějí uvádět svá jména.

Mně nezbývá než poděkovat samotným dětem za vzorné chování,
jejich rodičům za spolupráci a důvěru a mým skvělým kolegům
vedoucím: Jirkovi Lasákovi, Marcelu Faulovi, Zdeňkovi Pavelkovi,
Janě Tutkové, Katce Večerkové, Terce Mackové, Dominice Wochové, Sáře Bolacké, Lucce Migotové, Markétě Kopišové, zdravotnici
Zuzce Slavíkové, Verče Stanjurové, Nikče Poštulkové, Elišce Stanjurové a letošní hlavní vedoucí Ivě Elekové.

Odkaz na fotky a reportáž z tábora najdete na našich stránkách:
www.taborychlebicov.estranky.cz.
Termín příštího tábora je 4.–9. 8. 2019. Další informace najdete
začátkem roku 2019 na internetových stránkách tábora. Máte-li
zajímavý nápad na jeho téma či název, přivítáme je na stránkách
v komentářích.
Za všechny Petra Stanjurová

foto: Veronika Stanjurová

Dále děkuji za ochotu a pomoc Romanu Stanjurovi, Vaškovi Klimkovi, DJ Vaculovi, Milanu Rohovskému, Šárce Lokočové, Petrovi
Stříbnému, Lukáši Dekovi, mému manželovi, kuchařkám Maruš-

UŽOVKA
na linku 158 a nechte toto nádherné zvíře odchytit a odvézt pryč,
než abyste je zabili.
Arnošt Kurka

foto: Arnošt Kurka

Před nedávnem můj kamarád Dominik Poštulka našel na zahradě nádhernou užovku obojkovou a zachoval se jako dobrý člověk,
který jel se mnou toto nádherné zvíře vypustit do obory za Lipjem,
ne jako někteří lidé, co jej musí hned zabít. Toto jednání jsem viděl
na vlastní oči a nebyl to zrovna dvakrát hezký pohled.
V některých zemích světa se hadi chovají a loví pro jídlo, u nás jsou
však některé druhy ohroženy. V Chlebičově můžeme z hadů maximálně potkat již zmíněnou užovku obojkovou, která je naprosto
neškodná, a to většinou pouze poblíž vody (bazénu či domácích
jezírek). Ovšem není vyloučeno, že se tady nemůže ukázat taková
zmije, která by se sem mohla doplazit z nějaké horské oblasti, ale
taková šance je minimální. A kdybyste si nebyli jisti, zda je to užovka či zmije, tak užovku obojkovou poznáte podle výrazného žlutého „obojku“ kolem krku a zmiji podle černého klikiháku na zádech
ve tvaru „Z“. A pokud si ani tak nebudete jisti, tak raději zavolejte
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INFORMACE Z OBCE
POUŤ NA VELEHRAD
Od 2. 7. do 8. 7. proběhla 11. diecézní pěší pouť z Opavy na Velehrad. Každý rok provází poutníky duchovní patron nebo patroni.
Letos to byli sv. Augustin a sv. Monika. Poznávacím znamením
poutníka jsou zpěvníček s modlitbami a odznáček s obrázkem
patronů pouti. Celou tuto akci pořádá farnost v Hati v čele s otcem Bartłomiejem. Letošní trasa byla Opava-Fulnek-Bělotín-Paršovice-Holešov-Otrokovice-Traplice-Velehrad a celkem měřila
150 km, takže asi průměrně 25 km každý den. A jak to vlastně
probíhalo?

bylo i z Opavy, Nového Jičína, Oder, Paršovic, Ostravy a z dalších
měst. Většina trasy vedla po asfaltových silnicích, takže na nás
celou dobu dávali pozor dva kluci ve žlutých vestách. Co se týče
jídla, tak jsme si každý nesli své. Nějaké teplé jídlo jsme měli skoro každý den, buď objednané, jako dar od farníků, nebo koupené
z vlastních peněz. Kromě prvního dne, kdy jsme spali v rodinách,
jsme nocovali v tělocvičnách a kdo chtěl, spal venku pod širákem.
Po zdárném příchodu do cíle jsme měli většinou osobní volno.
O zábavu nebyla nouze. Spolu s našimi batohy se v autě vezly
fotbalový a basketbalový míč a čtvery badmintonové pálky. Nebo
jsme mohli jít do města na jídlo, do obchodu na kofolu. Poslední, nejkratší den jsme šli už pěkně oblečení, protože nás v 10 hodin čekala mše ve velehradské bazilice. Jako zpestření dne jsme
od místa, odkud jsme už viděli Velehrad, šli na boso. Zpátky domů
nás dopravil autobus.

Všechno začalo mší v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v 7 hodin. Asi o hodinu později jsme vyrazili na cestu. Vepředu šli
lidé s křížem a tabulí, potom kytaristé a za nimi dvě vlajky, česká
a vatikánská. Zhruba uprostřed davu byl člověk s amplionem.
Přes amplion otec hlásil důležité informace, předčítal modlitby
a zpíval. Zpívali jsme skoro po celou dobu cesty, i když ne všichni to
dodržovali. Ve 12 hodin se modlil růženec, v 15 hodin byla modlitba
v hodině Božího milosrdenství a mezi 21. a 22. hodinou byla večerní modlitba. Tak to probíhalo každý den. Samozřejmě byla
i možnost seznámit se s ostatními a pobavit se. Počet poutníků
byl mezi 50 a 70. Největší účast byla z oblasti Prajzské, tzn. Hať,
Darkovice, Hlučín, Markvartovice, Chlebičov atd., ale pár poutníků

Pro nás obě to byl nezapomenutelný zážitek a moc se těšíme
na příští rok. Doufáme, že vás toto svědectví zaujalo a moc rády
vás uvidíme 29. 6. 2019 před konkatedrálou s batohem na zádech.

foto: Kamil Bančík

Helena Krčková a Anna Seifriedová
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PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
VINOBRANÍ				22. 9. 2018		Kulturní dům Chlebičov, pořádají Zahrádkáři Chlebičov
DRAKIÁDA				říjen/listopad 2018

Fotbalové hřiště SK Viktorie, pořádá FC Bžž

LAMPIONOVÝ PRŮVOD			

říjen/listopad 2018

Lipjo, pořádá obec Chlebičov

DIVADLO „...ZASE TA SBOROVNA“		

28. 10. 2018		

Kulturní dům Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

FUTSAL – „CHLEBIČOVSKÝ KLAS“

17. 11. 2018		

Sportovní hala u ZŠ Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

VÁNOČNÍ JARMARK V ZŠ			

30. 11. 2018		

ZŠ Chlebičov, pořádá ZŠ Chlebičov

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

1. 12. 2018 		

Prostranství u ZŠ Chlebičov, pořádají ZŠ a SDH Chlebičov

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA			

7. 12. 2018		

Kulturní dům, pořádá obec Chlebičov

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ ŽÁKŮ		

8. 12. 2018

Sportovní hala u ZŠ Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY			

12. 12. 2018		

Prostranství u ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

ZVEME VÁS DO DIVADLA ...ZASE TA SBOROVNA
Dovolte, abych Vás jménem obce Chlebičov pozvala do kultrního domu, kde nám Pavel Trávníček se svým souborem
představí pokračování úspěšné hry Sborovna. V neděli 28. 10.
v 19 hodin uvedeme hořkou komedii z učňovského prostředí
autorů Jaromíra Břehového a Pavla Trávníčka s názvem ZASE
TA SBOROVNA.

Autor i tentokrát s nadsázkou popisuje situaci typickou
pro dnešní dobu – na jedné straně je snaha pedagogů udržet si svá
místa, alespoň trochu slušnou životní úroveň a vlastní osobnosti
před všehoschopným žactvem, na straně druhé zase stav učňovského školství, deptaný nekompetentním managementem
a úspornými opatřeními.
Příběh se rozehrává na půdě řeznického učiliště, které je z důvodu nedostatku žáků slučováno s „prominentním“ učilištěm
kuchařským. Vzniká složitá vnitřní válka o zachování řídících
i ostatních postů, postavení ve sboru, vztahu k rozdílným skupinám žáků, ale také rodičů.
V režii Pavla Trávníčka účinkují Linda Finková, Kateřina Kornová, Hana Sršňová, Monika Trávníčková Fialková / Kateřina Janečková, Hana Tunová, Zdeněk Havlas a Pavel Trávníček.
Jste srdečně zváni!
Zuzana Kašná

SENIOŘI
Seniorům skončilo hlídání dětí a po prázdninách
jsme začínali jako každý rok zájezdem. Letos jsme jeli
na Velehrad. Zájezd je vždy dobře zorganizovaný, nemusíme
se o nic starat, nic platit a vždy jsme moc spokojení.
Paní Zuzka s paní Hankou to musí zařizovat
a my jim chceme za to poděkovat!
I panu starostovi děkujeme
a na další zájezd se radujeme!
Všichni senioři ještě jednou děkují!
Za všechny seniory Maruš
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI
V tomto čtvrtletí máme tři jubilanty:
pan Richard Béreš
pan Milan Šupik 		
paní Krista Kačenová
Všem přejeme hodně štěstí a zdraví.

V sobotu 4. 8. proběhla v areálu El Doráda již 17. soutěž o nejkrásnější rozkvetlé obydlí. Jsme rádi, když si lidé zkrášlují svá obydlí,
na domy je hned krásnější pohled a obec je o to pestřejší. Doufáme, že i kdyby naše soutěž někdy skončila, okna a balkony budou stále plné květin. K tanci a poslechu hrála skupina UNICO,
k občerstvení byl velký výběr dobrot – od guláše až po zákusky.
Tento ročník vyhráli manželé Lokočovi, Na kopci 214, další v pořadí se umístili manželé Schuppikovi, Větrná 315, manželé Königovi,
Haškova 218, manželé Klimkovi, Haškova 156 a manželé Kurkovi,
Sluneční 212. Všem výhercům i těm, kteří letos neměli štěstí, blahopřejeme a děkujeme.
Ve dnech 17.–18. 8. proběhly Dny obce Chlebičov. Náš spolek zůstal věrný osvědčeným langošům, které nás znovu nezklamaly.
Další v pořadí je VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY. Protože je
na zahrádkách díky počasí vše uspíšeno, bude i naše výstava
o něco dříve, v neděli 16. 9. Letošní sezonu uzavřeme VINOBRANÍM. Na obě akce se těšíme a doufáme, že Vy také.

50 let,
55 let,
65 let.

foto: Jana Tutková

Za zahrádkáře Ivana Lavická

CHOVATELÉ

foto: Jaroslav Trávníček

Opět byl tady červenec a s ním naše letní výstava králíků, holubů a drůbeže. Výstavní areál byl kapacitně zaplněn, což nás velmi
potěšilo. Měli jsme účast chovatelů z polského Radlina se 70 ks
zvířat. Byla vystavena početná expozice holubů, a to především
českých staváků v různých barvách a kresbách. K jejich zaklecování do nově zakoupených výstavních voliér byl velmi hezký pohled.
Drůbeže bylo vystaveno 50 voliér.
Čestnou cenu u holubů dostal Miloš Neborovský za skřivany a žluté staváky české.
U drůbeže Jaroslav Trávníček za plemeno zdrobnělá velsumka rezavě koroptví.
Králíky s titulem nejlepší kolekce expozice vyhrál Jirka Weiss
za vídeňské šedé.
Jaroslav Trávníček

NEJROZKVETLEJŠÍ OBYDLÍ 2018 – NÁZOR OBČANA
Soutěž o nejrozkvetlejší obydlí již několik let organizuje
v obci Svaz zahrádkářů. Nevím, jak probíhá organizace této
soutěže, ale v letošním roce jsem byla jejím průběhem nemile překvapená. Jestliže je soutěž myšlena pro všechny
domy v obci, není mi jasné, proč se předem sestavuje seznam
domů, které se soutěže zúčastní. Letos byl dokonce použit
seznam z roku 2017. (Osobně mi tuto informaci k mému údivu řekl sám předseda svazu.) Dle mého názoru byla letošní
soutěž neférová a každý, kdo viděl zveřejněné snímky, mi dá
za pravdu. Do výběru se dostaly domy, které zely prázdnotou
a do rozkvetlého obydlí měly daleko. Chtěla jsem vědět, jak

to tedy s tou soutěží vlastně je, proč nějaký seznam, kdo
ho sestavuje a podle jakých pravidel, ale nic jsem se nedozvěděla. Předseda svazu mi na mou otázku, jestli viděl navržené snímky a jestli s nimi souhlasil, odpověděl,
že viděl, ale že za nic nemůže, že je nefotil. Fotograf se
zase hájil tím, že fotil podle seznamu, proto se ptám, kdo
je tedy zodpovědný za férový průběh soutěže? Nic jsem se
nedozvěděla a o této soutěži jsem si udělala svůj vlastní
názor.
Ludmila Dihlová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Kašný, AVZO, Hanke Strojírna, FC Bžž, Matyp, Kofola, Bidfood,
Myslivci Chlebičov, Zahrádkáři Chlebičov, Chovatelé Chlebičov.
Následující neděli 17. 6. bylo v Lipju s hasiči opět živo, a to když
jsme hostili soutěž zařazenou do Moravskoslezského poháru.
Naše družstvo se umístilo na 7. místě. Účast byla hojná – 18
mužských a 8 ženských týmů. V současnosti chybí do konce celé soutěže 2 závody a naši muži momentálně obsazují
11. místo. Pokud máte zájem, stále hledáme nové členy sportovního týmu, tak neváhejte a přidejte se k nám – čeká vás sport,
adrenalin a zábava.
Své životní jubileum oslavil dlouholetý člen Miroslav Matušovský. K 60. narozeninám mu srdečně gratulujeme.
Další letní akce, které jsme svou přítomností také přispěli
k perfektní atmosféře, se konala o víkendu 17.–18. srpna, kdy
jsme se zapojili do oslav Dnů obce Chlebičov a nabízeli jsme
v našem stánku čepované pivo, alko, nealko, hranolky, pečené
makrely, kýtu a krkovici.
Úspěšné hasičské léto jsme završili posezením v pergole v hasičském areálu v sobotu 25. 8.
Všem přejeme příjemné prožití babího léta.
Radka Königová

foto: Ing. Josef Mikolajský

Tak jako bylo letošní léto plné teplých slunečních dnů, tak byl
i hasičský kalendář plný zajímavých událostí.
Vše začalo o víkendu 9. a 10. 6., kdy jsme v areálu koupaliště Lipjo přivítali soutěž zařazenou do Opavské ligy veteránů,
kde se našim borcům podařilo ukořistit třetí místo. V boji o Chlebičovský soudek pak druhé místo. Průběžně naši veteráni obsazují 6.–7. místo v celkové tabulce. Soutěž obohatili svým útokem
i hasiči z naší slovenské družební obce Liptovské Revúce, kteří u nás také přespali. Následující den, neděle, byl ve znamení dětského smíchu a zábavy na Dětském dni. Děti si mohly
užít jízdu na bryčce tažené koňmi, sklouznout se na obří vodní skluzavce, řádit na skákacím hradě, zastřílet si vzduchovkou,
dovádět v pěně nebo si nechat ozdobit obličej malůvkou. Děti
si také zamlsaly na sladkostech a občerstvení zdarma a byly
odměněny drobnostmi při plnění soutěží. Zpestřením byl zásah profesionálních hasičů z Opavy na hořícím vozidle. To vše
bylo možné také díky našim sponzorům, kterým srdečně děkujeme, jmenovitě: Jan Hyrlík, Kamil Mucha, JC Sport, Emil Klímek, Sklenářství Havlický, David Klimek, SK Viktorie Chlebičov,
Aleš Karli, Milan Rohovský, Milan Baďura, Tomáš Starý, Latoň
a Wieder, Milan Sedláček, František Gašperák, Jiří Stromský a Jiří
Schvacha, Radim Onderka, Jindřich Vavřinčík, EL Dorádo, Aleš
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV

foto: Jana Borunská

Prázdniny se s námi rozloučily a naše školka se opět zaplnila dětským smíchem a štěbetáním. V letošním školním roce máme naplněnou kapacitu, tj. 56 dětí rozdělených do dvou tříd. Slavnostně
jsme zahájili školní rok na školní zahradě, kde bylo pro děti připraveno drobné občerstvení a krásný konfetový ohňostroj.
V naší školce však panoval čilý ruch i v průběhu celých prázdnin.
Došlo k natření zárubní dveří a výměně všech interiérových dveří.
Na školní zahradě byla instalována nová průlezka, opraveny plastové sedáky kolem pískoviště a byl zrenovován plot kolem školky.
Práce se udělalo opravdu mnoho, a tak bych velmi ráda poděkovala všem řemeslníkům, obecním zaměstnancům, provozním zaměstnankyním za vzorný úklid a kolegyním za přípravu a výzdobu
tříd. V neposlední řadě samozřejmě děkuji celému zastupitelstvu
v čele s panem starostou a paní ředitelce.
Přeji všem úspěšný školní rok.
Jana Borunská, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ CHLEBIČOV
Přivítání nového školního roku
V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně zahájili nový školní rok.
Do první třídy nastoupilo 12 žáků. Přejeme jim, aby si našli nové kamarády a ze školy měli jen radost. Ve školním roce 2018/19 budeme vzdělávat 68 dětí v pěti ročnících.
Celý rok bude naplněn jak tradičními akcemi – vánočním jarmarkem s následným rozsvícením vánočního stromu za zpěvu koled,
maškarním karnevalem, masopustním průvodem, vystoupením
žáků ke Dni matek v kulturním domě –, tak dalšími kulturně vzdělávacími akcemi a ekologickými aktivitami. Budeme sbírat nejen starý
papír, ale také hliník a víčka z PET lahví. Navážeme na spolupráci
s obecními spolky a s obecní knihovnou. Život školy se promítne
i ve školním časopise Školáček, jehož první číslo vyjde v říjnu.

foto: Eva Vinárková

Během prázdnin probíhaly plánované opravy. Letos jsme renovovali
šatny, dokončili obložení školní družiny a zakoupili interaktivní dataprojektor, který bude jistě zpestřením ve výuce. Všem řemeslníkům,
kteří ve škole pracovali, děkujeme za kvalitně odvedenou práci. Vážíme si výborné spolupráce se zřizovatelem, Klubem rodičů a děkujeme obecním zastupitelům i rodičům za podporu školy.
V srpnu jsme ukončili první projekt Evropských strukturálních fondů a od září vstoupili do pokračování projektu Vzájemné vzdělávání
a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků II., který nám umožní realizovat chůvu v mateřské školce, školního asistenta ve škole, školní
kluby, nákup počítačové techniky, další vzdělávání pedagogů a setkávání s místními odborníky.
Aktivit, které nás čekají, je hodně, a proto přejeme všem zaměstnancům a především dětem elán, přátelské klima a hodně úspěchů
v novém školním roce.
Za kolektiv školy Mgr. Milena Široká, ředitelka školy
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / ZŠ VELKÉ HOŠTICE
ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Atletický čtyřboj 2018
Ve čtvrtek 31. 5. jsme se zúčastnili atletického čtyřboje, který
pořádala ZŠ Englišova v Opavě. Děvčata a chlapci 1.–4. třídy
celé dopoledne soupeřili v těchto disciplínách – skok do dálky
z místa, běh na 60 m, hod kriketovým míčkem a poslední disciplínou byl běh na 250 m a 500 m. Jako vždy jsme do toho
šli s plným nasazením. Děti se podporovaly a pořádně fandily.
Nakonec jsme neodjížděli s prázdnou, ale s krásným 2. místem,
které vybojoval náš prvňáček Filípek Novák. Všem, kteří reprezentovali naši školu, děkujeme.

druhá část soutěže – děti luštily hádanky, které je navedly, kde
je schovaný poklad.
Poté jsme v družině zahráli různé soutěživé hry, vyzkoušeli jsme
tichou poštu pantomimou a také se dostalo na večerní animovaný film. K tomu měly děti připravené bohaté občerstvení, které jim připravili rodiče. Tímto moc děkujeme, že dětem večer
pěkně zpříjemnili.
Zuzana Slavíková

Spaní ve škole 2018

foto: Zuzana Slavíková

Ve středu 27. 6. 2018 jsme měli tradiční spaní ve škole. Děti se
na tuto akci celý rok moc těší. Bohužel nám tento rok nevyšlo
počasí, nervózně jsme celý den sledovali počasí, ale i přes mírný déšť jsme se rozhodli připravenou soutěž absolvovat. Opět
jsme prošli celou vesnicí, hledali kartičky a museli jsme přijít
na spojitost mezi nimi. Po úspěšném vyluštění jsme se přesunuli zpět do školy, kde byla pro děti připravená večeře. Tímto
moc děkujeme místnímu řeznictví Latoň & Wieder za sponzorský dar, na kterém si děti moc pochutnaly. Po večeři přišla

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
aspoň přijdou s chutí – protože když něco děláme s chutí, jde
to vždy líp.
Touto cestou zdravím všechny žáky z Chlebičova, obzvláště
ty nové. Věřím, že se vám bude ve velkohoštické škole líbit.

Školní rok začal v pondělí 3. 9.
Do školy bude v tomto školním roce docházet 218 žáků, kteří budou vyučováni v 11 třídách:
I. třída /Jana Gebauerová
II. třída / Eva Vítková
III. třída / Andrea Malcharková
IV. třída / Šárka Holešová
V. třída / Karla Volfová
VI.A třída / Jana Čušková
VI.B třída / Lenka Lasáková
VII.A třída / Soňa Calábková
VII.B třída / Markéta Víchová
VIII. třída / Oto Vítek
IX. třída / Pavel Straub

Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy

foto: Mgr. Pavel Straub

Skončily prázdniny a neuvěřitelně horké léto.
V době prázdnin se ve škole samozřejmě prováděly nutné opravy
a úpravy – malovalo se, uklízelo, natíralo apod., aby to tady bylo
všechno pěkné.

Kromě výše zmíněných učitelů budou také vyučovat paní učitelky
Yvonne Bolacká a Petra Komárková, z mateřské dovolené se vrací
výchovná poradkyně paní učitelka Lenka Wenzelová.
Nemyslím si, že se všichni žáci do školy nějak moc těší, ale snad
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SPORT
FUTSAL - ŽENY
a tak jsme se zaslouženě společně dostaly až do finále. Je to poprvé, co nevyhrála titul Slavia Praha. Nejlepší střelkyní turnaje se
stala naše hráčka Petra Antalíková.
Eliška Stanjurová

foto: Beáta Najvarová

Dne 16. 6. 2018 se uskutečnilo Mistrovství ČR žen ve futsalu, které
se konalo v Ostravě. Celý turnaj jsme dokázaly ovládnout. Po konci finálového zápasu s Baníkem Ostrava jsme měly obrovskou radost, mistrovství ČR jsme vyhrály poprvé za deset let. Hned první
zápas ve skupině byl pro nás nejtěžší. Baník je velice kvalitní tým,

NOHEJBALOVÝ SPOLEK SK VIKTORIE CHLEBIČOV
Gallo. Nejlépe si rozvrhli síly, a tudíž zvítězili Václav Sýkora s Vojtěchem Hubálkem.
Děkujeme všem sponzorům, především mnohaletým podporovatelům Latoň a Wieder, ale i OÚ Chlebičov, El Dorádo bar, divákům
i aktivním hráčům, stejně tak i místním zahrádkářům za spolupráci.
Noční turnaj (7. 9. 2018) proběhl až po uzavírce tohoto čísla a další
nohejbalová slavnost nás čeká až o Vánocích.
Pavel Poštulka

foto: Ing. Pavel Novotný

Velké prázdniny už klasicky začínají turnajem dvojic v této ryze
české hře a letos se odehrál již osmý ročník.
Celkem se zúčastnilo 8 dvojic, a proto se hrálo na dvě skupiny
a až poté došlo na vyřazovací boje. V příjemném letním počasí diváci znovu žasli nad umem našich borců. Na nepopulárním
čtvrtém místě se umístila dívčí dvojice Eliška Stanjurová a Denisa
Břenková. Na bronzovém stupínku skončili David Klimek a Pavel
Poštulka. Stříbrnou medaili si odnesli Maxmilián Starý a Roman
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MEMORIÁL ALFRÉDA BITOMSKÉHO
Nejlepším střelcem s 3 brankami se stal domácí Adam Korbel.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Dominik Klinger z mužstva TJ Slavia Malé Hoštice. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Patrik Pavelek z mužstva FK Velké Hoštice.

V sobotu 28. 7. 2018 uspořádala SK Viktorie ve svém areálu
již 48. ročník Memoriálu Alfréda Bitomského v kopané.
Letos se našeho turnaje zúčastnila čtyři mužstva: domácí SK Viktorie Chlebičov, TJ Slavia Malé Hoštice, TJ Sokol Štěpánkovice a FK
Velké Hoštice. Turnaj se hrál na 2 x 25 min. V prvním semifinále
překvapivě TJ Slavia Malé Hoštice porazila TJ Sokol Štěpánkovice
3:0, branky za Malé Hoštice dali Dominik Klinger, Ondřej Šafarčík
a jedna branka byla vlastní. V druhém semifinále SK Viktorie Chlebičov porazila FK Velké Hoštice 2:0, branky vstřelili Jiří Majewski
a Jan Radek. V utkání o třetí místo TJ Sokol Štěpánkovice porazil
FK Velké Hoštice 2:0, obě branky vstřelil Daniel Kožušník. Ve finále
domácí SK Viktorie Chlebičov jasně přehrála TJ Slavii Malé Hoštice 5:1, branky za domácí dali 3x Adam Korbel, 1x Jan Radek a 1x
Adam Teichmann, za Malé Hoštice dal branku Dominik Klinger.
Vítězem se tak stalo po delší době domácí mužstvo a nový putovní
pohár bude po zásluze rok ve vlastnictví SK Viktorie Chlebičov.
Celý turnaj odřídila zkušená trojice rozhodčích OFS Opava Jaromír Válek, Aleš Žídek a David Harazim.

Sestava vítězného mužstva domácích:
Václav Sýkora, Maxmilián Starý, Marek Hřivňacký, Lukáš Buga,
František Metelka, Filip Linda, Lukáš Gabaj, Patrik Kozelek, Martin
Dzierža, Jan Radek, Adam Korbel, Adam Teichmann, Lukáš Kužel,
Jan Tkadleček, Jiří Majewski, Marek Elek a Cyril Josefus.
Trenéři:
Jiří Swiech, Vilém Axmann, Jakub Lokoč.
Jako již tradičně nám přálo krásné letní počasí. Po celé sportovní
odpoledne byl pro návštěvníky připraven bohatý program, a to jak
pro děti, tak pro dospělé – kolo štěstí, skákací hrad, dětský bazén,
losování tomboly, večerní diskotéka a bohaté občerstvení.
Jménem celého výkonného výboru SK Viktorie Chlebičov děkujeme všem členům a členkám SK, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci tohoto skvělého memoriálu. Děkujeme rovněž všem
sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly, a těšíme se na příští
ročník.
Za VV SK Kamil Stanjura,
Ing. Pavel Novotný

foto: Ing. Pavel Novotný

Celkové pořadí:
1. SK Viktorie Chlebičov
2. TJ Slavia Malé Hoštice
3. TJ Sokol Štěpánkovice
4. FK Velké Hoštice
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SPORT
FOTBAL - MUŽI
V kádru mužů došlo v letní přestávce k několika změnám. Jako hlavní trenér skončil Vilda Axmann (angažmá v SFC Opava), který ale bude nadále,
dle svých možností, pomáhat jako asistent trenéra u našeho mužstva.
Hlavním koučem pro tuto sezónu 2018/2019 bude p. Jiří Swiech z Opavy,
který už u nás působil po boku Vildy Axmanna v minulé sezóně, vedoucím mužstva zůstává Jakub Lokoč.
Odešli: Lukáš Černín (konec kariéry), Martin Němčík (Slavkov), Radim
Maloch (přerušení činnosti z rodinných důvodů), Libor Villaschek (dlou-

hodobé zranění).
Přišli: Jan Tkadleček (Jakartovice), Adam Teichmann (SFC Opava), Tomáš Štefka a Marek Mikuš (oba SFC Opava) a Marek Elek (návrat z Malých Hoštic).
Naši muži se také letos zúčastnili slezského poháru.
Výsledky: Chlebičov - Dolní Benešov „B“ 8:2 / Chlebičov - Palhanec 5:1 /
Chlebičov – Darkovice 1:2.
Kamil Stanjura

FOTBAL - MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Do soutěžního ročníku 2018/2019 jsme se rozhodli přihlásit dva týmy.
Mladší přípravku (ročník 2010 a mladší) a starší přípravku (ročník 2008
a mladší). Bohužel, z důvodu malého počtu hráčů, jsme již nepřihlásili mladší žáky. Bylo však dohodnuto, že všichni naši kluci mohou sezónu odehrát za Štěpánkovice. Po letní pauze jsme znovu začali trénovat
14. srpna. Rádi přivítáme nové hráče. Rodiče, přijďte se podívat se svými
dětmi na naše tréninky, možná se fotbal Vašim dětem zalíbí. Trénujeme

foto: Jiří Hollesch

každé úterý a pátek. Mladší přípravka odehrála svůj první mistrovský zápas v pátek 31. srpna v Oldřišově a vyhráli jsme 20:0. Starší přípravka hrála v neděli 2. září v Hněvošicích a taky vyhrála 9:1. Obě utkání jsme odehráli v nových dresech, tak snad nám přinesou štěstí i v dalších zápasech.
Na závěr bych chtěl popřát všem dětem, ať se jim v následující sezóně daří
a hlavně ať mají radost ze hry.
Jiří Hollesch, trenér

FOTBAL - DOROST
Prázdniny skončily, s nimi i úmorná vedra, kvůli kterým jsme vlastně začali
nový soutěžní ročník přímo bez přípravy a jediného přátelského zápasu.
Jednak jsme sháněli nové posily, aby nás po odchodu tří hráčů základní sestavy (M. Hřivnacký odchází do M. Hoštic "B", stejně tak D. Glogar
a R. Stanjura ml. zůstává u našeho mužstva jako druhý asistent) bylo
alespoň čtrnáct a mohli přihlásit dorost opět do soutěže, jednak jsme
po dobu prázdnin díky dovoleným a jiným aktivitám nebyli s to odehrát
jediný přípravný zápas v počtu jedenácti hráčů a řešili spoustu dalších
problémů a překážek. Vše se nakonec podařilo, přišli tři noví hráči (hlavně díky Honzovi Mošovi) a vedení mužstva zůstává po dlouhých dohadech bez personálních změn. Samozřejmě několik kluků stabilně trénuje
s "A" mužstvem, což je pro ně určitě veliký přínos. První mistrovské utkání jsme odehráli ve V. Hošticích. Po poločase byl stav 1:0 pro domácí
ale chlapi díky bojovnosti a odhodlání dokázali zápas otočit a zvítězili jme

zaslouženě 3:1 (F. Woch - pen., R. Řeháček, L. Buga). Snad nám to vydrží
po zbytek soutěžního ročníku 2018/2019 a budeme nejen našim fanouškům, ale i sami sobě rozdávat radost ze hry.
Roman Stanjura,
Tomáš Starý a Roman Stanjura ml.

Jubilea členů SK Viktorie
ve 3. čtvrtletí 2018
Viktor Stanjura / 70 let
Martin Řehák / 50 let
Viktor Mikolajský / 70 let
Josef Nábělek / 70 let
K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
14

15

INZERCE

AKCE CHLEBIČOV

20 Mbit
za 360
0 Kč

Objednej do konce září a dostaneš:
- internet do konce roku ZDARMA

s internetovou TV

- wifi router ZDARMA

spolehlivě
s podporou
bezpečně
s garancí
levně
a rychle

Naše zákaznické centrum - Nákladní 3002/2, Opava

Mnohem více pohody
s internetovou TV

stanic v ceně internetu
pro starší TV dodáme Set-top BOX

sledování pořadů až 7 dnů zpětně
nahrávání pořadů - video archív

balíčky pro Vaši maximální zábavu, celkem více než

59stanic + 9

st.

SPORT

9 st. DOKU

11 st. DĚTSKÝ

ve Vaší TV

3 st. HBO

61 st. MAX
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