ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTKY
opět k nám přicházejí nejkrásnější dny v roce, dny vánoční. Svátky
klidu a rodinné pohody, radosti, setkávání, obdarovávání.
Po tajemném adventním očekávání a pečlivých přípravách si odpočineme od shonu i pracovních povinností a plně si vychutnáme
kouzlo Vánoc.

ných akcí, domácím i hostům za účast na společných událostech,
obecním zaměstnankyním a zaměstnancům za jejich dennodenní
starost o chod obce, čistotu a pořádek v naší vesnici, trenérům
a vedoucím za péči o děti a mládež a hlavně Vám všem spoluobčanům, kteří se podílíte na rozvoji Chlebičova, za Váš zájem
a podporu.

Konec roku bývá také obdobím bilancování, rozjímání a vzpomínek
na prožité chvíle uplynulého roku. A že se toho u nás v obci událo
opravdu mnoho! Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkovala
panu starostovi a celému bývalému zastupitelstvu za vykonanou
práci pro obec, partnerům obce za spolupráci v roce 2018, společenským složkám i jednotlivým organizátorům za pořádání krás-

Přeji Vám všem krásné svátky plné lásky, štěstí, Božího požehnání a především zdraví. Přeji nám všem, ať vánoční nálada přetrvá
co nejdéle. Ať jsme na sebe hodní a tolerantní a všechny problémy,
které se v rodině, v obci i v celé společnosti objeví, řešíme v klidu
a ku prospěchu nás všech.
Zuzana Kašná

Vážení spoluobčané,

prosinec 2018

INFORMACE Z OBCE
VOLBY 2018 A NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte, abych Vám poděkovala za obrovskou podporu v podzimních komunálních volbách, ale také po nich. Právě Vaše důvěra
a hlasy mě přiměly přijmout tu velkou zodpovědnost a doufám,
že ji nezklamu. Zároveň bych ještě jednou ráda poděkovala za příkladnou účast ve volbách a hlasy pro ostatní kandidáty.

a Aleš Gibes. Pevně věřím, že se nám podaří dobře spravovat
a obnovovat stávající hodnoty, ale také realizovat nové projekty
a dbát o rozvoj obce tak, aby se nám všem v Chlebičově žilo dobře a spokojeně.
Vaši pomoc, spolupráci a účast na věcech obecních, ale také
vstřícnost a shovívavost budeme potřebovat i v následujících
měsících a letech, a tak prosím o Vaši přízeň i nadále – bez Vás
to totiž nejde!
Zuzana Kašná

Nastalo tedy další čtyřleté volební období. Zastupitelstvo obce
Chlebičov bude pracovat v následujícím složení: Ing. Zuzana Kašná, Mgr. Petra Stanjurová, Kamil Stanjura, Jakub Lokoč, Ing. Jiří
Stiborský, Mgr. Pavel Poštulka, Ing. Pavel Novotný, Tomáš Pika

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MOTORISTŮM

Do vydání prosincového Zpravodaje obce Chlebičov se zastupitelstvo
obce setkalo dvakrát, a to na ustavujícím zasedání, které se konalo
v kulturním domě dne 31. 10. 2018, a 21. listopadu v zasedací síni
obecního úřadu.

Vážení spoluobčané,
na Zastupitelstvo obce Chlebičov se obrátili zástupci Mysliveckého sdružení Angelika společně se zemědělci hospodařícími na pozemcích v okolí obce, aby upozornili
na stále častější ježdění motorek a čtyřkolek po zemědělských pozemcích a loukách. Upozorňují na skutečnost,
že se jedná o soukromé vlastnictví daných pozemků. Osev
polí stojí nemalé prostředky, také louky bývají osety různými,
často vzácnými bylinami a travami, aby zpestřily pastevní
nabídku zvěře. Závažné je také rušení zvěře, v jarních měsících například na loukách hnízdí bažanti a stále vzácnější
koroptve polní.

Na svém 1. ustavujícím zasedání zvolilo zastupitelstvo obce starostku
obce (Ing. Zuzanu Kašnou), která je uvolněná pro výkon funkce, místostarostu obce, Kamila Stanjuru – neuvolněného pro výkon funkce,
a ze zákona povinné výbory obce. Finanční výbor má předsedu Jakuba Lokoče a členy jsou Mgr. Pavel Poštulka, Aleš Gibes, Karel Elek
a Petra Stará. Předsedou kontrolního výboru je Ing. Pavel Novotný
a členy byli zvoleni Mgr. Petra Stanjurová, Tomáš Pika, Emil Klímek a
MUDr. Michaela Kročková. V dalších bodech byly schváleny odměny
za výkon funkcí a poděkování panu Iljovi Novotnému za dlouholetou
práci ve funkci starosty obce Chlebičov.
Na 2. zasedání Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo plán inventur
za rok 2018, zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB
na poskytnutí NFV včetně programu pro podávání žádostí a dvou příloh - Rozsah účelu poskytnutí NFV z FRB ke schváleným zásadám
tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB a Kritéria hodnocení
ke schváleným zásadám tvorby a čerpání finančních prostředků
z FRB. Na programu byly dále smlouvy – Smlouva s Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje na poskytování prací
a služeb, Darovací smlouva pro Charitu Opava a Darovací smlouva
pro Záchrannou stanici Bartošovice.

Protože se domníváme, že se jedná především o řidiče
mladší generace, apelujeme na rodiče, aby své děti a mladistvé, kteří jezdí na motorkách a čtyřkolkách v obci a okolí,
upozornili, aby zbytečně nejezdili po lesích a okolních polích.
Prosím, snažme se chovat ohleduplně k přírodě, ale respektovat také pravidla spokojeného soužití s lidmi, mezi která
patří dodržování klidu, ohleduplnost nejen k účastníkům provozu, ale i chodcům a spoluobčanům obecně. Děkuji.
Zároveň bych ráda požádala všechny motoristky a motoristy,
aby (pokud možno nejen při sněhové nadílce) parkovali svá
vozidla na vlastních pozemcích, aby umožnili údržbu komunikací a v zimních měsících především odklízení sněhu.

Zastupitelstvo obce také odsouhlasilo odměňování členů ve výborech a komisích, kteří nejsou členy zastupitelstva. Schváleno
bylo pověření starostky ke schvalování a provádění rozpočtových opatření rozpočtu obce do výše 500 000 Kč a k uzavírání smluv na služby a stavební práce s finančním limitem
do 100 000 Kč bez DPH.

Chtěla bych Vám také připomenout, že komunikace na ulici Vrchní nejsou dopravním značením upraveny na hlavní
a vedlejší, ale platí na nich pravidlo přednosti zprava.

Zamítnuto bylo zřízení školského a tělovýchovného výboru. Jmenování člena školské rady při ZŠ a MŠ Chlebičov za zřizovatele bylo
odloženo.
Podrobný zápis najdete na stránkách obce (www.chlebicov.cz).
Zuzana Kašná

Děkuji Vám za pochopení, přeji šťastnou cestu, kamkoli Vás
vede, a ještě šťastnější návrat!
Zuzana Kašná
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VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ
BEZÚROČNÝCH PŮJČEK Z FRB OBCE CHLEBIČOV PRO ROK 2019
ných domů nebo bytových jednotek do 30. 11. 2019.

Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 2. zasedání dne
21. 11. 2018 vyhlášení 1. kola programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení obce Chlebičov pro rok 2019 (dále jen NFV z FRB obce Chlebičov pro rok
2019 – 1. kolo).

Kdo vlastně může o NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2019 –
1. 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) nebo je majiteli více vlastníků, podávají žádost o poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov oba manželé nebo všichni
vlastníci společně na jedné žádosti. Výše maximálně poskytnuté NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2019 – 1. kolo činí
70 000 Kč na jednu žádost. Celkem je pro tuto výzvu alokována částka 600 000 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. Jiří Stiborský, předseda stavební komise a FRB,
Ing. Pavel Novotný, člen stavební komise a FRB

Podmínky programu zůstaly stejné jako pro čerpání NFV
z FRB obce Clebičov pro rok 2018, 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 2019 – 1. 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. 12. 2018 do 28. 2. 2019.
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 – 1. kolo by
mělo zastupitelstvo obce projednat v březnu 2019. Úspěšní žadatelé následně musejí provést schválené úpravy svých obyt-

STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK
Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich domovů novou zelenou
tašku pro třídění skleněných odpadů.

a lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého je velká úspora energie, která může činit až
90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.

Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídění
zmíněných dvou komodit do třídicích nádob umístěných přímo
u domů nebo do barevných pytlů.

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo
apod. Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo.
A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který
je vhodný jako izolační zásyp okolo domů nebo jako izolace základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů
a brusných hmot.

Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct
sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak vhazujte
do zelených a bílých kontejnerů instalovaných v obci. Spolu s taškami obdržíte také informační leták s informacemi o správném třídění
skla v domácnostech.

Děkujeme, že třídíte!
Zuzana Kašná
Zdroj: EKO-KOM

V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané domácnosti dotazovány formou krátkého dotazníku, a to za účelem ověření míry
jejich zapojení do třídění skleněných odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Tašku obdržíte společně se žlutými pytli na plasty při platbě poplatku za sběr komunálního odpadu na Obecním úřadě v Chlebičově.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným
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INFORMACE Z OBCE
SLOVO PANA FARÁŘE
Drazí bratři a sestry, milí spoluobčané,

ilustrační foto

čas plyne velmi rychle a vánoční svátky se neúprosně blíží. Ale
oslavit Vánoce – narození Ježíše Krista – opravdově, znamená,
že si stejně vážně prožijeme přípravu na tyto krásné svátky.
A tou přípravou je ADVENT – období čtyř neděl, kdy postupně
rozsvěcujeme jednotlivé svíce a prožíváme především duchovní zastavení. Tato zastávka má obsahovat prožívání chvíle ticha,
modlitby, dobré četby, přítomnost v kostele i ve všední den apod.
To všechno nám má pomoci zamyslet se nad podstatou vánočních svátků. Pokusme se o to, vždyť život je podle sv. Augustýna
pouhou zastávkou, proto naplňme tento životní okamžik.
Přeji radostné, spokojené svátky vánoční, Boží požehnání v roce
2019.
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.

SENIOŘI
Drazí senioři,
už zase máme Vánoce a už zase jsme o rok starší, ale všichni – a to
je dobře. Jeden druhému nemá co závidět! Těch roků před sebou už
nemáme moc, a proto si jich máme víc vážit! Chci Vám představit
nejstarší seniory, kteří nevynechali ani jedno setkání. Pan Gerhard
Kubela má 93 let a pan Rudolf Granzer rovněž v listopadu oslavil
91 let. Oběma jim přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví
nejméně do sta let!

Vánoční provoz obecního úřadu
v Chlebičově:
Obecní úřad bude v období
21. 12.–31. 12. 2018
UZAVŘEN.

Všem seniorům přeji spokojené a požehnané Vánoce a šťastný
nový rok!
Marie Poštulková

Dovolte nám popřát Vám kásné,
klidné a pohodové vánoční svátky
a šťastný nový rok.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Zaměstnanci OÚ Chlebičov
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ZLATÁ SVATBA
Je tomu již 50 let, co si řekli své „ANO“ Anežka a Václav Lasákovi.
Václav Lasák se narodil roku 1946 v Kobeřicích. Vyučil se hornickému řemeslu a zůstal mu věrný dlouhá léta. Anežka, rozená Moravcová, se narodila
roku 1948 v Chlebičově a vyučila se tkadlenou. V září roku 1968 si v kostele
ve Velkých Hošticích slíbili lásku, úctu a věrnost a těchto zásad se drží dodnes.
Společně vychovali dvě dcery. Radost jim přináší pět vnoučat a jedna pravnučka. Manželé Lasákovi nejraději věnují svůj čas zahrádce.
Dne 22. září obnovili svůj manželský slib na Obecním úřadě v Chlebičově
a poté v místní kapli Panny Marie Růžencové.

foto: Petr Gattnar

foto: archív manželů Lasákových

Do dalších společných let přejeme manželům zdraví, štěstí, lásku a Boží požehnání.
Obecní úřad v Chlebičově

PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
PŮLNOČNÍ MŠE VÁNOČNÍ			

24. 12. 2018 / 20:30

KAPLE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V CHLEBIČOVĚ

VÁNOČNÍ KONCERT			

26. 12. 2018 / 16:00

FARNÍ KOSTEL VELKÉ HOŠTICE

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ			

27. 12. 2018 / 9:00–10:30

BULY ARÉNA KRAVAŘE, pořádá obec Chlebičov

TURNAJ V NOHEJBALE			

27. 12. 2018 / 10:00

HALA U ZŠ, pořádá SK Viktorie

SILVESTR. ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ

31. 12. 2018 / 13:30

HŘIŠTĚ SK, pořádá SK Viktorie

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

1. 1. 2019 / 17:00		

U ZŠ V CHLEBIČOVĚ, pořádá obec Chlebičov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA			

3.–6. 1. 2019		

OBEC CHLEBIČOV, pořádá Charita Opava

OBECNÍ PLES				

12. 1. 2019 / 20:00

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá obec Chlebičov

HASIČSKÝ PLES				

19. 1. 2019 / 20:00

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá SDH Chlebičov

CHOVATELSKÝ PLES			

26. 1. 2019 / 20:00

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádájí chovatelé Chlebičov

ZŠ – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES		

27. 1. 2019		

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá ZŠ Chlebičov

KUŽELKY				

15. 2. 2019 / 17:00

KUŽELKÁRNA OPAVA, pořádá SK Viktorie

SPORTOVNÍ PLES			

2. 2. 2019 / 20:00

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá SK Viktorie

MYSLIVECKÝ PLES			

9. 2. 2019 / 20:00

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá MS Angelika

TENISOVÝ TURNAJ 			

16. 2. 2019 / 17:00

TENIS CENTRUM OPAVA, pořádá SK Viktorie

MŠ – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES		

17. 2. 2019		

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá MŠ Chlebičov

MAŠKARNÍ PLES BOJTESA		

23. 2. 2019		

KD V CHLEBIČOVĚ, pořádá FA BAR Bojtesa
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INFORMACE Z OBCE / SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
foto: Ing. Josef Mikolajský

Letošní průvod byl velký, ne-li největší, který si pamatuji! Sešli jsme
se v novém místním parku a šli rovnou po Hlavní ulici, směr Bumbálka. Počasí nám opět přálo, a tak jsme mohli déle posedět, poklábosit u grogu a čaje, opéct dětem párky a vypít pár piv. Za celou
kulturní komisi bych rád opět poděkoval spolku AVZO, všem, kteří
pomohli s organizací, a hlavně všem malým i velkým účastníkům
průvodu. Těšíme se zase za rok!
Za Komisi pro kulturu, vzdělávání a sport
Tomáš Pika

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pátek 7. prosince patřil hlavně dětem, a tak se opět setkaly na Mikulášské nadílce v KD, kterou si pro ně připravila Komise pro kulturu,
vzdělávání a sport obce Chlebičov a FC Bžž. Děkujeme za velmi
kladné ohlasy rodičů i dětí na celý podvečer, nadílku i promítání pohádky. Díky tomu můžeme říci, že se akce skutečně vydařila
a tlupa čertů s anděly dětem nejen naložila krásné dárečky, ale také
je pobavila, roztančila a hříšníky trošku pokárala.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Velké poděkování si zaslouží Martin König, Veronika Königová, Kateřina Poštulková, Mikuláš, všichni členové FC Bžž, kteří se postarali
o organizaci, pohoštění a zajištění kina pro děti i dospělé. Děkujeme
také obci Chlebičov za 50 Kč na Mikulášský balíček pro každé dítě,
kterých jsme letos obdarovali třicet, a především všem andělům
a čertům, kteří si udělali čas a přišli za námi zablbnout.
Fotky z akce naleznete na stránkách www.chlebicov.cz a reportáž
na hlucinsko.tv.
Za pořadatele
Petra Stanjurová

MYSLIVCI
Konec roku je u našeho spolku ve znamení honů na drobnou
zvěř. Letos na podzim náš spolek naplánoval pouze jeden
hon, a to na 15. 12. 2018. Z důvodu nízkého počtu zajíců se
tato zvěř bude lovit jen pro veterinární kontrolu. V posledních dvou letech se stavy zajíců u nás i v okolí dramaticky
snížily. Lovit budeme bažanta a zvěř dravou.
Myslivci přejí všem občanům klidné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku 2019.
foto: Martin Hanke

A v novém roce Vás zveme na tradiční myslivecký ples, který se uskuteční v sobotu 9. 2. 2019 od 20 hod.
Za MS Angelika Martin Hanke
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ZAHRÁDKÁŘI
Máme tady poslední zpravodaj v tomto roce. My, zahrádkáři,
jsme ho uzavřeli malým posezením s pohoštěním pro všechny
členy, kteří letos pomáhali na jakékoli akci, ať to bylo Vinobraní,
Výstava ovoce a zeleniny, Zahrádkářský večer nebo Dny obce
Chlebičov. Poděkování patří nejen jim, ale také těm, kteří se
těchto akcí zúčastnili.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Výbor ZO ČZS Chlebičov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor.
Místo pronájmu: Sluneční 254, Chlebičov (v současné době
bar El Dorádo).
Účel pronájmu: provozování restaurace, baru apod.
Doba pronájmu: od 1. 2. 2019.
Kontaktní osoby pro bližší informace, případně pro prohlídku
nebytových prostor:
p. Petr Michalík, Květinová 174, Chlebičov, tel. 607 840 151.
p. Tomáš Pika, Komenského 109, Chlebičov nebo Bar El Dorádo, tel. 724 999 452.
Lhůta pro podání nabídky: 31. 12. 2018 do 10:00 u kontaktních
osob s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR“ v zalepené obálce.
Nabídka musí obsahovat:
- Zamýšlený účel podnikání,
- Nabízený sortiment zboží,
- Kontakt,
- Souhlas ze zpracováním osobních údajů v souvislosti s tímto
výběrovým řízením.
Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel
si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem,
případně výběrové řízení zrušit.

Po čtrnácti letech nám pan T. Pika podal k 1. 2. 2019 výpověď.
Mrzí nás to, ale život jde dál, a proto vyhlašujeme výběrové řízení
na pronájem nebytových prostor.

foto: Jan Lavický

Na závěr za náš spolek zahrádkářů přeji všem obyvatelům Chlebičova příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Ivana Lavická

Vyhodnocení nabídek bude oznámeno přihlášeným zájemcům
písemnou formou do 7. 1. 2019.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
7. místě. Události se zúčastnily, kromě členů týmu, také manželky, které naše borce podporovaly v průběhu celého roku.

Blíží se konec roku, přípravy na Vánoce jsou v plném proudu,
a přesto se našel čas na příjemné události, které se v poslední
době uskutečnily.

Slavnostního ukončení sezóny se dočkali také členové sportovního družstva SDH Chlebičov. Večírek proběhl 24. 11. v Odřišově.
Naši muži se v letošní sezóně v rámci Moravskoslezského poháru 2018 umístili na 10. místě, což je bohužel o tři místa horší
výsledek než v roce loňském. Součástí večera bylo také promítání videí jednotlivých týmů. Naše video si můžete prohlédnout
na facebookových stránkách SDH Chlebičov.

Jako například rozsvěcení vánočního stromečku před základní školou, které proběhlo v sobotu 1. 12. v 17 hod., kdy jsme
s hojnou účastí občanů a s hudebním doprovodem a zpěvem
místních dětí z mateřské a základní školy přivítali adventní čas.
Atmosféra byla příjemná, děti dostaly zdarma párek v rohlíku
a dospělí se mohli zahřát výborným svařákem. Tato vánočně
laděná akce končila v pozdních večerních hodinách.

Závěrem bychom Vás rádi chtěli pozvat na tradiční hasičský ples,
který se uskuteční v sobotu 19. 1. 2019 v KD. Roztančí Vás kapela Trio Loko, nebude chybět bohaté občerstvení, štědrá tombola
a dobrá zábava.

Slavily se také kulaté narozeniny a významná životní jubilea našich členů. Tímto bychom chtěli popřát vše nejlepší panu Manfrédu Hankemu, který v listopadu oslavil své 80. narozeniny.
Panu Václavu Lasákovi gratulujeme k oslavě zlaté svatby, která
proběhla v září.

Za sbor dobrovolných hasičů Chlebičov Vám přejeme příjemné
prožití Vánočních svátků, mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2019.
Za SDH Chlebičov Radka Königová

27. 10. proběhlo na Štítině ukončení a vyhlášení výsledků Ligy
veteránů 2018. Naši chlebičovští Pazuři se umístili na celkovém
7

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV

foto: Jana Borunská

Podzim v mateřské škole jsme měli opět velmi pestrý a plný
zajímavých akcí pro děti. Začali jsme společnou drakiádou
pro všechny děti a jejich rodiče. Počasí nás zpočátku trošku postrašilo, ale nakonec se umoudřilo a my si mohli užít prima odpoledne. Děti z naší školky zpestřily svými obrázky i zahrádkářskou
výstavu, kterou jsme navštívili a měli jsme možnost ochutnat
spoustu ovoce, zeleniny a jiných dobrot. Na začátku listopadu
jsme již tradičně měli pro děti připravený strašidlácký večer,
tentokráte ale trošku jinak. Pozvání přijal kouzelník a iluzionista
pan Aleš Krejčí, který děti a rodiče pobavil v kulturním domě
při svém kouzelnickém vystoupení. Během podzimu do školky
za dětmi přijela dvě divadélka se svými pohádkami. V prosinci
již tradičně proběhla Mikulášská nadílka spojená s milou čertovskou pohádkou.
Závěr roku patřil společnému zpívání pod vánočním stromem
a také hezkým besídkám, které si děti každoročně připravují
pro své rodiče. Už teď se všichni těšíme na zimní období, kdy
nás bude čekat masopustní průvod, karneval a snad si děti užijí
i nějaký ten sníh.
Přeji všem pokojné prožití svátků a mnoho radosti a úspěchů
v novém roce.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Světový den zvířat

foto: Irena Hrubá Vaňková

foto: Adriana Benešová

I v letošním školním roce jsme si 4. října připomněli v naší škole svátek zvířátek. Již tradičně žáci 4. a 5. třídy přinesli své domácí mazlíčky na ukázku ostatním spolužákům a zároveň jsme se dozvěděli o každém zvířátku
zajímavé informace a jak o ně děti pečují. Předvedla se nám
v plné kráse různá zvířátka - pejsci (od Dominika a Pepíka),
kočky (od Lindy a Tadeáše), králíci (od Rozálky, Andrey a Prokopa), andulka (od Štěpána) a kanárek (od Tobiase), morče
(od Toničky), křeček - akrobat (od Agátky K.) a také želva vodní
(od Patrika) a dokonce i šneci (od Míši). Všem dětem i dospělým
se tato akce moc líbila a zároveň jsme si všichni uvědomili,
že pokud zvířátko chceme mít, musíme o něj pravidelně a s láskou pečovat.
Mgr. Adriana Benšová

Festival her a hlavolamů
V pátek 5. 10. 2018 jsme se s dětmi 3. a 5. třídy vypravily autobusem do Opavy do Obecního domu na Festival her a hlavolamů. Při vstupu děti dostaly na zápěstí náramky s možností využití návštěvy až do neděle, třeba i s rodiči. Moderní
společenské hry nabízely řadu možností, jak rozvíjet mate8

matické myšlení, plánování, finanční gramotnost, ale také
třeba slovní zásobu nebo jemnou motoriku i mnoho dalšího. Pro děti jsou hry i hlavolamy velmi kvalitní zábavou jak
pro jednotlivce, tak i skupinky žáků. Akce se dětem líbila a z pohledu dospělých byla velmi zajímavá a přínosná.

pokladu, upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku.
Celý příběh začínal splněním velkého snu. Do děje byly aktivně
zapojeny i děti, a to pohybově i zpěvem. A poučení z příběhu?
Větší bohatství než poklad člověku přináší poctivost, přátelství
a čisté svědomí.
Mgr. Irena Hrubá Vaňková

Mgr. Irena Hrubá Vaňková

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

Hasičská stanice Opava

V pátek 30. 11. jsme ve škole uspořádali vánoční jarmark.
Škola byla krásně vyzdobená a návštěvníci si mohli u prodejců nakoupit vánoční ozdoby a drobné dárky. Jako každoročně jsme nabízeli výborné pečivo z lineckého těsta a perníčky. Poděkování patří Klubu rodičů, který zajistil občerstvení
a bramborové placky. Ve školní družině probíhaly dílničky
pro děti. Tradičně nás navštívily děti ze školní družiny z Velkých
Hoštic. Druhý den jsme se sešli před školou, abychom si zazpívali vánoční písničky a koledy. Když se potom rozsvítil vánoční
strom, na který si žáci s rodiči vyrobili ozdoby, začal ten pravý
adventní čas.
Mgr. Milena Široká

foto: Mgr. Nikola Kubná

V úterý 23. 10. 2018 jsme společně se žáky 4. a 5. třídy navštívili Hasičskou stanici v Opavě. Žáci byli obeznámení
s náplní práce hasiče, s různými druhy hasičských vozidel
a jejich vybavením, přičemž do jednoho z nich mohli na chvíli
nasednout a prohlídnout si jej i zevnitř. Někteří měli možnost vyzkoušet si hasičskou bundu, helmu nebo dýchací přístroj. Všechny nás překvapila hmotnost těchto pomůcek, které dohromady
váží až 30 kilogramů. Nahlédnout jsme mohli také do kuchyně,
třídy a posilovny, kde hasiči tráví také dosti času, neboť se musí
neustále udržovat v dobré fyzické kondici. Prohlídku jsme zakončili společnou fotografií před jedním z hasičských aut. Velmi
děkujeme za velice precizně zpracovaný program a za všechny
odpovědi pro naše zvídavé děti.
Mgr. Nikola Kubná

Projektový den s oblastním spolkem ČČK

foto: Ing. Josef Mikolajský

V pátek 26. 10. 2018 navštívili naši školu pracovníci Červeného kříže, aby žáky proškolili v oblasti poskytování první pomoci.
Čekala na ně čtyři velmi zajímavá stanoviště. V prvním z nich se
žáci seznámili s důležitými telefonními čísly, s obsahem lékárničky, s různými druhy obvazů, ale také se prostřednictvím her
a soutěží dozvěděli mnoho o anatomii člověka. Další tři stanoviště byla věnována jednotlivým zraněním, například zlomeninám,
kde se naučili různým technikám znehybnění zlomené končetiny, a to zejména pomocí trojcípého šátku. Dále se žáci dozvěděli,
jak rozlišit a ošetřit tři různé stupně popálenin, nebo jak zastavit
krvácení obvazy a škrtidlem. Poslední stanoviště s názvem bezdeší a bezvědomí žákům ukázalo, jak postupovat při zjišťování
a obnově základních životních funkcí. To kromě samotné resuscitace, kterou si každý vyzkoušel na připravené figuríně, vyžaduje
také člověka uložit do stabilizační polohy.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Celý projekt ČČK byl velmi poučný a pro žáky velmi lákavý,
neboť nechyběla reálně vypadající zranění, u kterých měli žáci
možnost si první pomoc prakticky vyzkoušet.
Mgr. Nikola Kubná

Divadlo "Poklad kapitána Baltazara"
Ve středu 14. 11. 2018 jsme se se žáky 1.-3. ročníku zúčastnili
společně s dětmi z MŠ divadelního představení "Poklad kapitána Baltazara". Viděli jsme kombinované loutkoherecké představení o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli, ztraceném
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ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Jízda zručnosti 2018

Vlaštovkiáda 2018

Nový školní rok jsme tradičně zahájili Jízdou zručnosti. Celý týden jsme si s dětmi povídali o jízdě na kole, jak se chováme
na cestě, jaké má být základní vybavení kola, naučili se nové dopravní značky, a také jsme si zahráli společenskou hru „Vzhůru
do provozu“. Poté následovala praktická část a to naše oblíbená
Jízda zručnosti. Opět chválíme naše prvňáčky, že se nebáli a trasu projeli bez zaváhání. Až na pár malých drobností byli všichni
šikovní, dodržovali předpisy a překážky statečně zdolávali. Je vidět, že naše děti na kole strávily celé prázdniny. :-)

V pátek 9. 11. jsme měli Vlaštovkiádu. Po celý týden jsme v ŠD
skládali vlaštovky, rakety, stíhačky, prostě cokoliv, co doletí nejdál.
Soutěžilo se po třídách, kdy z každé skupiny postoupilo 3–5 dětí
do dalšího kola. Ve finále děti hlasitě povzbuzovaly své favority
a zřejmě to pomohlo. Po dlouhém boji obsadili první tři místa Tadeáš Václavík, 5. tř., Štěpán Holas, 4. tř. a Václav Kubánek,
5. tř. Gratulace. :-)
Zuzana Slavíková

Výlet na Hlásku
V pondělí 24. 9 jsme jeli do Opavy na výlet. Cíl - vyjít na Hlásku.
Po zdolání schodů, které jsme vyšli a raději ani nepočítali :-),
jsme se dostali na věž. Bohužel byl silný vítr, tak jsme nemohli absolvovat vyhlídku na Opavu z venkovní části věže, pouze
jsme vyhlíželi z okýnek. Po prohlídce věže jsme se s dětmi vydali
do Dvořákových sadů na dětské hřiště a po cestě jsme si koupili
něco dobrého, ať je to výlet se vším všudy.

Beseda s kynologem
foto: Zuzana Slavíková

V pátek 2. 11. 2018 proběhla v naší ŠD beseda s názvem Poznej
svého psa. Beseda byla zaměřená na kontakt mezi člověkem
a psem. Děti se dozvěděly, proč nesahat na cizího psa, jak se
zachovat, když potkají na ulici volně se pohybujícího psa, proč
pes napadne člověka, jak tomu předejít apod. Beseda byla velice
zajímavá a pro děti dost poučná a důležitá, jelikož s tímto problémem se setkáváme téměř denně.

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Některé akce a aktivity v říjnu

Jako všechny ostatní školy zahájila i ta naše po prázdninách
výuku v pondělí 3. 9. – v 7:00 se konala mše svatá a v 8:00
byl slavnostně zahájen nový školní rok.
V novém školním roce se ve škole učí 219 žáků v celkem
11 třídách. Máme 17 prvňáčků a noví žáci nastoupili do 6. A a 6. B
i do některých dalších tříd – mezi nimi i žáci z Chlebičova.

7. 10. se konala Drakiáda v Pekliskách – počasí drakům přálo, vítr
řádně foukal, takže se nedělní odpolední akce zúčastnilo poměrně hodně dětí s rodinnými příslušníky.
Dne 10. 10. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili výchovně vzdělávací
akce „Staleté kořeny“, která byla zaměřena na významné výročí
– 100 let od vzniku Československa.
15.–19. 10. se žáci druhé třídy spolu s třídní učitelkou stali Afričany a spolu s tarbíky se dověděli mnoho zajímavého o tomto
černém světadílu. Mnozí druháci si u této příležitosti vyrobili působivé masky, ve kterých pak například tančili africké tance.
V průběhu měsíce října dále žáci II. stupně zhlédli zeměpisný
pořad o Barmské říši, některé třídy se aktivně účastnily animačního programu „S vůní hlíny mizí splíny“ v Domě umění, které
bylo opět zaměřeno na výročí vzniku republiky, další animačního
programu „Hvězdy ze zdi“…

V novém školním roce mají žáci možnost zapojit se do 11 kroužků na I. stupni a do 17 kroužků na II. stupni.

Některé školní akce a aktivity v září
Hned 4. 9. odjeli žáci 6. tříd spolu se svými učiteli na již tradiční
adaptační kurz na Kajlovec. Počasí letos přálo, a tak si všichni
kurz patřičně užili, blíže se seznámili, navázali kontakty i přátelství, vyhráli si spolu, navštívili zámek v Hradci apod.
Dne 15. 9. vystoupili žáci s písničkami a tanečky na místních
dožínkách, vystoupení se velice líbilo a bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem.
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ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Dne 25. 10. se konal lampiónový průvod spojený se stezkou odvahy a opékáním buřtů, 29. a 30. 10. byly podzimní prázdniny.

dítě pokračovalo ve školní docházce ve škole ve Velkých Hošticích? Byli bychom rádi, zvažte to, Vaše děti jsou u nás vítány.

A listopad

Jménem všech z velkohoštické školy přejeme Vám všem
v Chlebičově krásné adventní čekání na nejkrásnější svátky
v roce.

Jako každý měsíc se i v listopadu konalo první pátek v měsíci
zasedání školního parlamentu.
9. 11. se celý II. stupeň zaposlouchal do sborového zpěvu, ve škole se konal koncert – své umění předvedl pěvecký sbor Gymnázia v Mostu.
12. 11. žáci 9. tříd navštívili v rámci výuky přírodopisu Muzeum
orgánů v opavské Slezské nemocnici.
13. 11. se do školy dostavily děti z místní mateřské školy, aby si
vyzkoušely výrobu keramických drobností, které vypálily v naší
nové keramické peci.
13. – 15. 11. jsme měli ve škole komplexní inspekci – na závěrečnou zprávu ještě čekáme, ale už víme, že jsme v této obsáhlé
a všestranné kontrole dopadli dobře.
A ještě se 13. 11. konala čtvrtletní pedagogická rada a shromáždění rodičů a třídní schůzky.
23. 11. se žáci celého II. stupně zúčastnili v Opavě zeměpisného
pořadu o Havaji.
30. 11. byla škola plná plazů – v rámci výuky přírodopisu se konala akce Plazi, jak je neznáme.

Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka ZŠ Velké Hoštice

Co nás čeká?
foto: Mgr. Pavel Straub

- No přeci Mikuláš a pak Vánoce a s nimi spojené vánoční dílničky a vše, co k nim patří.
- 12. ledna pak školní ples – v listopadu začneme prodávat vstupenky, doufáme v hojnou účast nejen rodičů a učitelů, ale také
absolventů naší školy.
V průběhu měsíce prosince zašleme rodičům chlebičovských
žáků 5. třídy dopis – a v něm se zeptáme: co takhle aby Vaše

FUTSAL - ŽENY
V sobotu 24. 11. 2018 začala futsalová liga žen. Naše hráčky hrají
ve východní konferenci, které se účastní také týmy: Baník Ostrava, Tango Hodonín a Nástěnky Brno. Tuto sezónu se odehrají
4 soutěžní turnaje, kdy se hraje každý s každým. V červnu se
uskuteční opět finálový turnaj, kterého se zúčastní tři týmy z východní konference a tři týmy západní konference. Hned první
soutěžní turnaj se nám nevydařil. Po jedné výhře a dvou smolných prohrách obsazujeme třetí (postupové) místo.

ní dva turnaje se odehrají v lednu, o nich se zmíníme v příštím
zpravodaji.
Pohodové prožití vánočních svátků, zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce Vám přejí Tequilky SK Viktorie Chlebičov.
Bc. Eliška Stanjurová

foto: Denisa Břenková

Dvě hráčky po vítězném konci minulé sezóny ukončily svou futsalovou kariéru. Bohužel ještě před zahájením ligy se potýkáme
s mnoha zraněními. Dlouhodobě mimo hru je Káča Waszutová
a Eliška Stanjurová (obě podstoupily plastiku kolenního vazu),
při prvním turnaji také chyběla zraněná Lucka Schwarzerová, Monča Černá a Peťka Antalíková. Kvůli těmto okolnostem
se k týmu přidaly tři nové posily: Romana Mikysková (z FCA Liberec), Jana Schwarzerová a Katka Vojtková (obě nové futsalové
hráčky). Další turnaj se odehrál 9. 12. 2018 v Rousínově. Posled11

SPORT
BADMINTON ŽENY
Dne 27. 10. 2018 se ve sportovní hale v Chlebičově odehrál
další ročník badmintonového turnaje žen za podpory SK Viktorie Chlebičov. Sešlo se celkem 13 hráček, které bojovaly až
do večerních hodin. V letošním roce jsme se rozhodly své startovné věnovat do kasičky kabelkového veletrhu, který se konal
16. 11. 2018 v OC Breda & Weinstein a jehož výtěžek poputoval
Přemečkovi Ulmanovi, který trpí spinální svalovou atrofií (SMA
II.). Velice pěkné bylo, že do kasičky přispěly i členky, které se turnaje aktivně neúčastnily, ale chtěly podpořit dobrou věc. Kromě
toho také badmintonistky vytvořily ve sportovní hale další sběrného místo kabelek, kde se sešlo okolo 20 kousků. Velké díky
patří nejen sportovnímu klubu a jeho členkám, ale také sponzorům, kteří turnaj obohatili o věcné ceny. Mezi ně patří Tenis
Centrum Opava, Stavebniny DEK Opava, HANKE STROJÍRNA
s.r.o., KVĚTINY ROHOVSKÝ, Opavský a Hlučínský deník a další
místní složky a občané. Hráčky se tak mohly těšit na chytré hodinky, dárkové poukazy a spoustu dalšího. Na 1. místě se tradičně umístila Eliška Stanjurová. 2. místo vybojovala Jana Tutková
a na 3. a 4. místě skončily Lucie Schwarzerová a Eva Balarinová. Tyto hráčky bohužel souboj o 3. místo nesvedly z důvodu
zranění obou hráček. Důležité ale je, že si to holky užily, daly do
toho všechno a podpořily dobrou věc. V rámci kabelkového veletrhu se pro Přemečka vybralo neskutečných 137 578 Kč, což je

až pětinásobek toho, co se vybralo v minulých letech. Ještě jednou děkuji a na příštím turnaji na shledanou.

foto: Denisa Břenková

Za badmintonový oddíl žen Ing. Eva Balarinová
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FOTBAL - MUŽI
zápasy s Ludgeřovicemi a ještě s Velkými Heralticemi považuji
za nejvydařenější. Uklidnili jsme se vedoucí brankou a předvedli jsme spoustu dalších krásných gólových akcí. Konečně
jsme do hry přenesli naučené věci z tréninku. V jiných utkáních
jsem ovšem našel spoustu nedostatků. Strašně jsme se nadřeli na každý gól, a navíc jsme dělali hloupé chyby, které soupeři trestali. Herně to bylo v pořádku, ale v obou šestnáctkách
nám scházela větší agresivita a důraz. Rád bych pochválil
celý kolektiv, protože každý má svou roli v manšaftu. Výjimku
ovšem udělám u dorostence Maxmiliána Starého, který
je odchovancem Chlebičova a je vidět, že mu na klubu opravdu
záleží. Jinak v závěru podzimu začal konečně trénovat Honza Tkadleček a hned to bylo poznat. Umí se skvěle orientovat
ve vápně, takže jsme se na něj mohli v útoku spolehnout. Naopak mě trápí zranění Franty Metelky, který jde s bolavým kolenem na operaci.
Jiří Swiech, trenér

Chlebičov se v závěru sezóny bodově zlepšoval.
Fotbalisté Chlebičova se v závěru podzimu vyšvihli do horní
poloviny tabulky, takže do jarních bojů vstoupí ze solidní sedmé
pozice. Ovšem optimismem nehýřím, když ještě vidím rezervy
a chci vylepšit stávající postavení. Po letní přípravě jsme nastoupili k mistrovským utkáním, kde jsme odehráli 13 utkání, 6 vyhráli, 1 remizovali a 6 prohráli. Obsadili jsme 7. místo
se skóre 24:19.
Střelci branek: Radek a Tkadleček 5, Korbel a Teichmann 4,
Matyášek 2, Majewski, Gabaj, Mikuš, Dzierža 1 branku. Nakonec
to nedopadlo úplně nejhůř, ale tohle mužstvo má samozřejmě
větší potenciál. Jsem rád, že jsme ho před sezonou doplnili mladými kluky z Opavy, když Štefka, Teichmann a Mikuš rozhodně
nezklamali. Mrzí mě nepodařený začátek sezóny. Nehráli jsme
sice špatně, jenže neproměňovali šance, což nás stálo body.
Z posledních pěti kol už jsme urvali čtyři výhry, takže to docela šlapalo. Tabulkové cíle si sice kluboví představitelé nestanovovali, přesto nebyli ze zpackaného úvodu zrovna nadšení.
Za ideální stav bych považoval dvaadvacet až čtyřiadvacet bodů, což bylo v našich silách. Hodně mě štvou zápasy
ve Slavkově a Štěpánkovicích, protože tam jsme ztratili pět bodů.
Takhle jsme se úplně zbytečně ocitli pod tlakem. Nejsem ovšem
člověk, který by házel flintu do žita, takže mužstvu jsem stále
věřil. Máme dostatečně kvalitní tým, abychom se vyhnuli boji
o záchranu, a skutečně nastalo zlepšení. Zlomovým momentem se stala utrápená výhra na půdě posledních Suchých
Lazců. Spadla z nás psychická deka, když jsme pak v dalším
týdnu rozstříleli Ludgeřovice, a konečně se to rozjelo. Právě

Jubilea členů SK za 4. čtvrtletí 2018
Friedbert Harasim / 75 let
Josef Šupík / 60 let
jubilea
Milan Poštulka / 50 let
Dalibor Kurka / 40 let
Petra Stanjurová / 40 let
Jaroslav Vilášek / 30 let
Vojtěch Hubálek / 30 let
K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.

Pořadí

Družstvo

Utkání

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Body

1

Kobeřice

13

11

2

0

26:6

35

2

Fulnek

13

9

1

3

41:17

28

3

Jakubčovice

13

9

1

3

38:19

28

4

Darkovičky

13

6

4

3

25:19

22

5

Štěpánkovice

13

7

1

5

20:19

22

6

Bolatice

13

6

2

5

28:22

20

7

Chlebičov

13

6

1

6

24:19

19

8

Kravaře

13

4

5

4

20:20

17

9

Mokré Lazce

13

5

1

7

22:24

16

10

Slavkov

13

5

1

7

20:24

16

11

Vřesina

13

4

2

7

15:29

14

12

Ludgeřovice

13

3

3

7

18:30

12

13

Velké Heraltice

13

3

2

8

15:32

11

14

Suché Lazce

13

0

0

13

10:42

0
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SPORT
FOTBAL - MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka v podzimní části soutěže skončila s 15 body
(s aktivním skóre 83:20) na 2. místě, kdy jsme pětkrát vyhráli
a jednou prohráli. Kluci a holky odehráli všechny zápasy velmi
kvalitně a za svoje výkony zaslouží velkou pochvalu. Starší přípravka na podzim odehrála osm zápasů, kdy jsme čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali a třikrát prohráli. S aktivním skóre 65:42
jsme se umístili na 4. místě. Ve všech utkáních kluci předváděli
velmi kvalitní a bojovné výkony. U všech hráčů je znatelný herní
posun a je vidět, že je fotbal baví, na zápasy se těší a mají velkou
radost ze hry. Také musíme poděkovat všem rodičům a fanouškům za podporu při domácích i venkovních zápasech.

pravka a umístili jsme se na 3. místě. Odpoledne měla turnaj
mladší přípravka. V tomto turnaji, který se nehrál na výsledky,
dostaly medaile všechny děti a nakonec přišel i Mikuláš, který
dětem předal balíčky se sladkou odměnou.
Nakonec bych chtěl všem popřát hezké svátky a ať nám všem
zdraví vydrží i v tom příštím roce.
Jiří Hollesch, trenér

foto: Jiří Hollesch

Přes zimní přestávku děti odehrají několik turnajů. Abychom se
na tyto turnaje aspoň trochu připravili, tak jsme od 19. listopadu
začali jednou týdně trénovat v naší tělocvičně. V pondělí 3. prosince naši žáci nastupovali s hráči SFC Opava při zápase proti
Slavii Praha. Pro všechny děti to byl velký zážitek. Ve čtvrtek
6. prosince mladší přípravka odehrála halový turnaj „O pohár
města Opavy“. Turnaj jsme bez ztráty bodu vyhráli. V sobotu
8. prosince jsme v naší tělocvičně pořádali tradiční Mikulášský
turnaj. V dopoledních hodinách odehrála svůj turnaj starší pří-

FOTBAL - DOROST
Máme za sebou podzimní část soutěžního ročníku 2018/2019
a myslím, že si vedeme vcelku dobře. Z devíti zápasů jsme jich
sedm vyhráli a jen dvakrát jsme odešli bez bodů. Porazili jsme
V. Hoštice 3:1, Vřesinu 8:2, Jakartovice 4:3, P. Polom 7:2, Otice
8:2, Odry 3:1 a Stěbořice 5:2. Nad naše síly byla pouze mužstva
ze Studénky (1:5) a Raduně (0:3). Dobrý pocit máme z přístupu
většiny hráčů, z nichž někteří poctivě trénují s naším "A" mužstvem a dokonce se dostali do základní sestavy v posledních
kolech I. A třídy (Lukáš Buga a Max Starý). V tabulce nám patří
2. příčka za vedoucí Studénkou. Nasbírali jsme 21 bodů a skóre
máme aktivní 39:19. Nejlepšími střelci jsou F. Woch (14 branek)
a L. Buga (13 branek), kteří vedou i tabulku střelců celé soutěže.

Kádr mužstva: K. Ihn, M. Starý, D. Cabel, A. Borsutzký, L. Trávníček, A. Woch, F. Woch, L. Buga, R. Řeháček, S. Zvolenský,
L. Palyza, D. Havlický, J. Bena, J. Moša, T. Postupa a L. Novotný.
Po zimní přestávce začneme trénovat na jarní část SR v naší hale
v průběhu února, určitě odehrajeme i nějaké přípravné utkání.
O soupeřích momentálně jednáme a možná se podaří i účast
na dorosteneckém turnaji v Opavě.
Závěrem chceme všem zainteresovaným poděkovat za pomoc
a podporu našeho týmu a popřát spokojené prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.

foto: David Stanjura

Roman Stanjura, Tomáš Starý a Roman Stanjura ml.
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POZVÁNKY
Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Chlebičově si Vás dovoluje pozvat na

SK Viktorie Chlebičov

TRADIČNÍ CHOVATELSKÝ
PLES

pořádá v sobotu dne 2. 2. 2019

pořádaný

SPOLEČENSKÝ PLES

26. ledna 2019 od 20:00
v kulturním domě v Chlebičově
K tanci a poslechu hraje kapela R E C E P T,
kvalitně zásobený bar, bohatá tombola!

Kde: Kulturní dům v Chlebičově
Začátek: 20:00 hod.
Hudba: skupina „JEN TAK“
Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek: od 14.1. 2019
p. Axmann, Hlavní 3, Chlebičov.

Vstupenky v předprodeji u pana Weisse,
Komenského 191, Chlebičov
www.chovatelechlebicov.cz

Srdečně Vás zveme na

Obecní ples
12. ledna 2019

Kde: kulturní dům v Chlebičově
Začátek: 20:00 hod.
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PŘÁNÍ / POZVÁNKA

SK VIKTORIE CHLEBIČOV
POŘÁDÁ
KAŽDOROČNÍ PRESTIŽNÍ
SILVESTROVSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

KDY: 31. 12. 2018 – 13:30 hod.
KDE: HŘIŠTĚ SK VIKTORIE CHLEBIČOV
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !
Zpravodaj obce Chlebičov č. 4/2018, periodický tisk územního samosprávného celku, registrován u Ministerstva kultury ČR
pod číslem E 21965. Vydavatel: Obec Chlebičov, Hlavní 65, 74731 Chlebičov, IČO: 00533947. Datum vydání: 18. 12. 2018.
Náklad: 340 ks. Tisk: HB Tisk Opava. Redakce: Kamil Stanjura,
14 Ing. Zuzana Kašná / e-mail: zpravodaj111@chlebicov.cz.
Grafika: Bc. Olga Zmelíková. Vychází 4x ročně, uzávěrka příštího čísla: 28. 2. 2019.

