ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
každý začátek se zdá být nadějí na vznik něčeho nového a hezkého, zvláště pak to platí pro začátek roku – známý souboj zimy
s jarem má předem známého vítěze, více slunečních paprsků nám
dodává potřebnou energii a elán, optimistické a odvážné plány vypadají snadně. Věřím, že se také naše obecní záměry podaří zrealizovat s lehkostí, přehledem a ve vzájemné spolupráci.
Nejbližším cílem, který jsme si vytyčili, je otevření pošty Partner
v budově Obecního úřadu v Chlebičově a opětovné zajištění poštovních služeb pro naše občany. Podařilo se nám zkrátit výpovědní
lhůtu, která vyplývá ze smluvního vztahu družstva TEMPO s Českou poštou, a tak si do staronového prostředí můžete přijít vyřídit
své poštovní záležitosti už od 1. dubna.
Zároveň jsme zahájili jarní úklid, který spočívá hlavně v zametání
ulic od zbytků posypových materiálů, ale také ve sbírání různých
odpadků a dalších nemilých překvapení, která se po zimě objevila

v obci a jejím blízkém okolí. Vyčistili jsme koryto Bílého potoka
a zajeli také mimo náš katastr – na „alkoholku“ směrem na Opavu,
kde jsme během dvou hodin naložili dva kontejnery plné komunálního odpadu, plastů a pneumatik. Velmi nám při úklidu pomáhají naši občané – děkuji Vám. Ještě jednou děkuji také za Vaši
pomoc při odklízení sněhu z chodníků během zimních měsíců.
Už v zimě jsme se pustili do rekonstrukce zázemí pro technické
pracovníky obce – v současné chvíli finišujeme se zateplováním
podkroví dílen u kulturního domu. Provedli jsme nutnou údržbu
techniky a zařízení, abychom se dobře vybaveni a s velkou chutí vrhli
do další práce v obci.
Jaro je tady, a tak nezbývá než popřát nám všem úspěšné zvládnutí našich úkolů, veselé Velikonoce a mnoho krásných jarních dnů
plných slunce a naděje.
Zuzana Kašná
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INFORMACE Z OBCE
VYBRÁNO Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHLEBIČOV
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, jmenovalo zástupce
do pracovního výboru EKO Chlebičov, a. s., z řad zastupitelů. Schváleny byly dohody se zastupiteli – o provedení práce s jedním
a o pracovní činnosti s dalšími dvěma zastupiteli, kteří pracují
na realizaci projektu „PODPORA KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ REVÚCE" v rámci
operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika. Smlouva o zřízení věcného břemene na parcelním čísle
512 s GasNet, s. r. o., byla ohodnocena na 2 000 Kč bez DPH.

Začátkem roku, na svém čtvrtém zasedání dne 30. 1. 2019, rozhodlo
zastupitelstvo obce, že obec Chlebičov vstoupí do smluvního vztahu
s Českou poštou, s. p., aby zřízením pošty Partner zprostředkovávala
poštovní služby pro své občany. Na dalším zasedání byla schválena
také smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu a starostka obce
byla pověřena jejím podpisem.
Na 4. zasedání dále zastupitelstvo obce schválilo navýšení počtu zaměstnanců obce. Dodatkem ke smlouvě o spolupráci obcí Chlebičov
a Liptovské Revúce byly do spolupráce zahrnuty také společenské složky obcí jak na straně naší, tak slovenské. Byly schváleny
dodatky ke smlouvám s firmou RABIO, s. r. o., která navýšila cenu
za příjem kalu z ČOV o 40 Kč na tunu, a také se společností SmVaK,
která pro rok 2019 rovněž navýšila ceny za poskytované služby.

Pro podrobnosti navštivte webové stránky obce (www.chlebicov.cz).
Zuzana Kašná

VÝZVA OBČANŮM

Zastupitelstvo v dalších bodech odsouhlasilo smlouvu na dotaci,
kterou jsme získali z Moravskoslezského kraje na cykloodpočívadla
a cykloboxy. Přijalo návrh na předčasné splacení úvěru, jehož čerpání bylo zahájeno v roce 2014 v souvislosti s výstavbou bytového
domu pro seniory. Vyhovělo žádosti ZŠ Velké Hoštice, aby poskytlo
chlebičovským žákům ze 7. tříd příspěvek na lyžařský výcvik ve výši
1 000 Kč na žáka. Bylo odsouhlaseno zakoupení nástavce (kartáče)
na zametací vůz firmy CHLEBIŠ, s. r. o., příspěvek ve výši 5 000
Kč pro organizaci SONS – Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých – a v neposlední řadě i provozní řád sportovní haly
při ZŠ Chlebičov.

Vážení občané,
stále přibývají stížnosti a upozornění na neustálé stání aut mimo
vyhrazená místa. Pravdou je, že stáním na chodnících ohrožujete bezpečnost dětí, důchodců, matek na procházkách s kočárky…
A také stáním na komunikacích, nyní v zimním období, velmi komplikujete jejich údržbu a odklízení sněhu. Proto opět důrazně žádáme majitele aut, aby parkovali vozidla na svém pozemku.
Zároveň prosíme majitele kotlů na tuhá paliva, aby topili vhodným
palivem a především vhodným způsobem. Někdy se totiž stává,
že i zrevidované kotle při použití správných paliv dokáží velmi znečistit naše ovzduší, a to právě nevhodným způsobem topení! Prosíme, buďte k sobě všichni více ohleduplní.

Nejdůležitějším bodem 5. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov dne 20. února bylo schválení rozpočtu obce na rok 2019
a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2023. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo smlouvu s Moravskoslezským
krajem na spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace

Děkuji.
Tomáš Pika

BEZPEČNOST NA SILNICI III/0468 VELKÉ HOŠTICE – CHLEBIČOV
po jednotlivých etapách a s realizací další etapy, tj. Chlebičov – Pusté
Jakartice, se pro letošní rok bohužel neuvažuje.
Děkuji za pochopení.
Zuzana Kašná

Vážení spoluobčané,
na základě Vašich četných dotazů týkajících se bezpečnosti
na opravené komunikaci mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi
jsme se obrátili na Správu silnic Moravskoslezského kraje a obdrželi
informace ke středové čáře na uvedené komunikaci:
„Vodorovné dopravní značení je provedeno v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
Pokud je šířka vozovky mezi vodícími čarami menší než 6 m, jízdní
pruhy se nevyznačují (tzn. nedělá se středová čára).“

STATISTIKA ZA 2018
K 31. 12. 2018 mělo v naší obci trvalý pobyt 1 184 občanů.
V roce 2018 se našim občanům narodilo
17 dětí – 11 děvčátek, 6 chlapečků.

Druhý dotaz se týkal umístění směrových sloupků podél silnice
III/0468, ke kterému jsme získali příslib, že budou osazeny v rámci
běžné letní údržby během letošního roku. Takzvané patníky budou
umístěny podél opraveného úseku silnice mezi Velkými Hošticemi a Chlebičovem, ale také v zatím neopravené části mezi Chlebičovem a Pustými Jakarticemi. I tento úsek zmiňované silnice
je zařazen do dlouhodobého plánu oprav. Úpravy se však provádí

Vloni nás navždy opustilo 13 spoluobčanů.
Nejstarší chlebičovskou občankou je paní Marie Říčná, která
se nedávno dožila 94 let. Gratulujeme!
Na první děťátko roku 2019 stále čekáme…
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DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY
Kříže a křížky, kapličky, smírčí kříže nebo Boží muka jsou pamětí lidí a významných
událostí v obci i krajině, jsou svědky uplynulých časů. Říká se jim sakrální stavby. Naši předci je postavili vlastními silami a z vlastních prostředků, aby sloužily
k bohoslužebným účelům, věřící se u nich zastavovali a modlili.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Přímo v obci a jejím bezprostředním okolí se nachází několik Božích muk
a tři kamenné kříže. Zpravidla jsou postaveny na obecních pozemcích, nejsou
však součástí majetku obce. Byli bychom jistě všichni rádi, kdyby se dochovaly
také budoucím generacím, proto budeme muset zajistit jejich údržbu a opravy,
pokud možno odborné. Prosím, pomozte nám určit vlastníka, abychom se dohodli
na postupu.
Děkuji.
Zuzana Kašná

DEVATENÁCTÝ OBECNÍ PLES SE VYDAŘIL!
Úplně prvním bálem, který v Chlebičově otevíral plesovou sezónu, byl
v sobotu 12. ledna tradiční obecní ples, tentokrát už devatenáctý. Snažili jsme se o to, aby se hostům líbil, ale také, aby přinesl něco nového.

Naprosto tradiční byla naopak tombola, která byla letos výjimečně
krásná a bohatá, za což vděčíme sponzorům – těmi byly všechny
místní společenské složky a spolky, spolupracující podniky, živnostníci
i jednotlivci. Také díky Vám hodnotili hosté akci jako velmi vydařenou!

Po přivítání a zahájení plesu se svého úkolu ujala kapela UNICO
a pořádně to „rozbalila“. Taneční parket se velice brzy zaplnil. Chvíli nato se objevila skupina místních amatérských tanečníků, která předvedla to nejlepší ze svého umění – kombinaci tanců walz
a tango – a sklidila velký potlesk a hromadu plyšáků… O další vystoupení s názvem Moderní magie na hudbu se postaral Ondřej
Sládek, mistr České republiky se svou kouzelnickou show, jejímž
vrcholem byl vznášející se karetní stolek. Novinkou byl fotokoutek, kde si zájemci mohli pořídit hmatatelnou vzpomínku na, jak
se ukázalo, zdařilý večer.

Závěrem bych ráda poděkovala sponzorům za krásné ceny
do tomboly, hlavnímu pořadateli, kterým byl pan Josef Šupík,
za bezvadné zvládnutí celého plesu, kolegům zastupitelům
i obecním zaměstnankyním, zaměstnancům a dalším za pomoc s organizací. Děkuji také Vám všem, kteří jste se přišli pobavit
a zatancovat si na náš ples. Díky za Vaši velmi pozitivní zpětnou
vazbu. Těším se na další, jubilejní 20. ročník, který je naplánován
na 11. 1. 2020. Věřím, že si ho nenecháte ujít!
Zuzana Kašná

Sponzoři obecního plesu 2019
AVZO Chlebičov, FC Bžž, Chovatelé Chlebičov, Myslivecké sdružení „Angelika“ Chlebičov, SDH Chlebičov, SK Viktorie Chlebičov,
Zahrádkáři Chlebičov, Ing. Vilém Stiborský, Řeznictví & Uzenářství Latoň, EKO – Chlebičov, a. s., PROPARK, s. r. o. – Pavel Moša,
ASEKOL, s. r. o., AUTOCONT, a. s., Slezské stavby Opava, s. r. o., EDS Trade, s. r. o., Květinářství Milan Rohovský, Slezská Siesta, Aleš
Karli, Patrik Lamla, Bc. Aleš Kašný, Milan Baďura, Roman Stanjura, Lenka Poštulková, Vilém Axmann, David Klimek, Milan Lorenz, Jindřich Vavřinčík, Jan Šupík, Pavel Trulej, Jiří Stromský, Ladislav Tutko, Karel a Simona Novákovi, Gabriela Kaulová, jk grant, s. r. o. – Jiří
Knopp, TQM – holding, s. r. o., František Gašperák – Radim Onderka, Ing. Stanislav Ciminga, Hanke strojírna, s. r. o., Vladimír Klimek,
Jaroslav Levák, David Beyer, Zdeněk Moša, Jakub Otlík „ZA 200.CZ“, Emil Klímek, Zahradnictví Milan Sedláček, MPV Novotní, s. r. o.,
Mgr. Petra Stanjurová – Karavany PETRA, Ing. Zuzana Kašná, Jakub Lokoč, Aleš Gibes, Ing. Pavel Novotný, Mgr. Pavel Poštulka, Ing.
Jiří Stiborský, Kamil Stanjura, Tomáš Pika.
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INFORMACE Z OBCE
ZLATÁ SVATBA
Před padesáti lety si své "ano" řekli Anna a Jan Švančarovi v kostele Jana Křtitele
ve Velkých Hošticích. Toto významné životní jubileum si se svou nejbližší rodinou
přišli připomenout a oslavit v neděli 14. 10. na Obecním úřadě v Chlebičově.
Po slavnostním obřadu a obnovení svatebního slibu jsme se všichni odebrali na slavnostní mši, kterou jsme chtěli poděkovat a poprosit o další milost
do dalších let. Svatební hostina proběhla v místní restauraci Slezská Siesta.
Celý den se mi velice líbil a chtěla bych jménem svým i jménem celé rodiny popřát mým prarodičům do dalších let hodně zdraví, štěstí, vzájemné úcty
a tolerance.
Anna Seifriedová

VYBRÁNO Z KRONIKY
OBCE CHLEBIČOV
V říjnu vyrostla vedle nového fotbalového hřiště více než 60 m vysoká telekomunikační věž
a provozní budova. Vedle vodárenské věže
se stala novou dominantou obce. Za umístění bude obec inkasovat příjem do obecní
pokladny. V obci se započalo s usazováním
telekomunikačních kabelů. Byly zakopávány
do země. Pracovníci telekomunikačních služeb se snažili tyto práce provádět citlivě, bez
narušování nových chodníků s pokládkou
zámkové dlažby a bez škod na pozemcích občanů obce. Jejich práci občas přerušily silné
mrazy a vysoká pokrývka sněhu. Hned jak to
šlo, pokračovali zase ve výkopových pracích.
Ty pokračovaly i v dalším roce.

foto: Petr Gattnar

Statistické údaje:
K 1. 1. 1999 žilo v obci 1 072 obyvatel, k 31. 12.
1999 to bylo 1 074 obyvatel.
V průběhu roku zemřelo 7 občanů. V roce 1999
se narodilo v obci 8 dětí, 4 chlapci a 4 děvčata.
V průběhu roku se do obce přistěhovali 3, odstěhovali 2 občané.
Zdroj: Kronika obce Chlebičov, zapsal kronikář
obce Jiří Kokošek

SENIOŘI
Nový rok 2019 jsme začali návštěvou divadla.
Muzikál „Noc na Karlštejně“ se všem moc líbil
a děkujeme naší nové starostce také za sklenku
šampusu!
V únoru jsme pokračovali plesem, který byl
moc pěkný jako každý rok. Naše nová paní starostka nám s taneční skupinou předvedla program. Moc se to všem líbilo a za všechno moc
děkujeme!
foto: archív manž. Švančarových

Chtěla bych ještě poděkovat sponzorům, kteří
nám přispěli do tomboly. Byl to: Bc. Aleš Kašný, Milan Rohovský, Alfréd Latoň, obchod Matyp
a restaurace Slezská Siesta.
Ještě jednou za všechny seniory děkujeme
a na příští rok se opět těšíme!
Maruš
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PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
Ke spokojenému životu v obci neodmyslitelně patří zábava. Na začátek roku si pro Vás organizátoři připravili pestrou nabídku plesů.
Ani na jaře ale nebude nouze o příležitosti setkat se na akcích pro děti i dospělé, zúčastnit se různých soutěží či oslavit významné
dny. Na všechny akce Vás jménem pořadatelů srdečně zvu.
Zuzana Kašná
VČS ZAHRÁDKÁŘŮ + OSLAVA MDŽ		

16. 3. 2019		

KULTURNÍ DŮM, POŘÁDAJÍ ZAHRÁDKÁŘI CHLEBIČOV

STAVĚNÍ MÁJE				

30. 4. 2019		

LIPJO, POŘÁDÁ AVZO

ČARODĚJNICE				

4. 5. 2019, 16:00 hod.

PRŮVOD Z LIPJA OBCÍ NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, POŘÁDÁ

								OBEC CHLEBIČOV
DEN MATEK				

9. 5. 2019		

KULTURNÍ DŮM, POŘÁDÁ ZŠ A MŠ CHLEBIČOV

POCHOD ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ

11. 5. 2019		

POŘÁDÁ NF PAVLA NOVOTNÉHO

DĚTSKÝ DEN				19. 5. 2019		LIPJO, POŘÁDÁ SDH 					
KÁCENÍ MÁJE A MOTOSRAZ		

31. 5. – 2. 6. 2019		

LIPJO, POŘÁDÁ AVZO				

OPAVSKÁ LIGA VETERÁNŮ 		

8. 6. 2019		

LIPJO, POŘÁDÁ SDH			

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR		

9. 6. 2019		

LIPJO, POŘÁDÁ SDH				

IX. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO		

29. 6. 2019		

BETONOVÉ HŘIŠTĚ U ZŠ, POŘÁDÁ SK VIKTORIE

TURNAJE DVOJIC

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koncem prvního lednového týdne se v naší obci uskutečnila
Tříkrálová sbírka. Letos se jí účastnilo a v našich domovech
koledovalo 5 skupin koledníků. Pochodovaly od domu k domu,
zpívaly a s přáním všeho dobrého vybíraly finanční příspěvky
pro Charitu Opava. A výsledek byl rekordní: celkem naši malí
koledníci se svým dospělým doprovodem vybrali 59 150 Kč,
to je asi 50 korun na každého občana obce – nádherné!

DĚKUJEME,
Chlebičove!

Děkujeme všem, kteří finančně přispěli do Tříkrálové sbírky,
děkujeme dětem-koledníkům za ochotu podílet se na dobré
a prospěšné věci, děkujeme jejich doprovodu – bez Vás by
nebyla sbírka na pomoc potřebným tak úspěšná.
Doufám, že akce přinesla radost všem, kteří se na ní podíleli, koledníkům i dárcům. A přinese radost také těm, kterým
z těchto prostředků bude poskytnuta pomoc. Moc děkujeme
a přikládáme poděkování Charity Opava.
Zuzana Kašná

Vážení a milí občané Chlebičova!

Tříkrálová sbírka – skupiny:
Anežka Kurková + Ema Dostálková, Agáta Dostálková, Natálie Přibylová.
František Seifried + Anna Seifriedová, Vojtěch Axmann,
Robert Kašný.
Michal Stromský + Adam Beinhauer, Viktor Kurka, Sebastian
Karli.
Daniela Šimečková + Anna Šimečková, Tina Karli, Linda Karli.
Petra Fabiánová + Tobias Sobek, Mikuláš Konečný, Rozálie
Uvírová.

Počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli na v pořadí již devatenácté
Tříkrálové sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že se

ve Vaší obci vybralo 59 150 Kč.

Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla částky 2 326 492 Kč, budou opět
sloužit nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu s mobilním hospicem pomáhají v domácím
prostředí, zlepší pracovní podmínky zaměstnancům v našich chráněných dílnách,
pomohou osobám s mentálním či duševním onemocněním a také osobám s mentálním a
zrakovým postižením, kterým poskytujeme chráněné bydlení.
Chtěl bych Vám proto z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale
především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.

Jan Hanuš, ředitel Charity Opava
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INFORMACE Z OBCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PROBĚHLO 3. BŘEZNA
V neděli 3. března došlo v naší obci ke každoroční slavnostní události – vítání občánků. Tento rok se vítalo celkem 17 dětí – 11 holčiček a 6 chlapečků. Proto byla událost rozdělena do dvou setkání,
aby mohli svá vnoučata vidět i prarodiče (či jiní rodinní příslušníci).
Po úvodní řeči byli starostce obce představeni rodiče i se svými ratolestmi. Děti ze školky měly připravené krásné básničky a následně daly již tradičně každé mamince kytičku. Dojemný proslov nenechal nikoho chladným. Na konci došlo i na společnou fotografii.

Vítáme nové občánky a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí a lásky!

foto: Barbora Chmelařová

Mezi nové občánky patří: Sofie Čechová, Matyáš Harasim, Josef
Hollesch, Natálie Ihnová, Eliška Konečná, Michaela Kubná, Valérie
Leváková, Michal Lujka, Karolína Marková, Emma Martínková, Filip
Onderka, Ema Orságová, Alžběta Peterková, Sofie Potenská, Sára
Sedláčková, Lukáš Stanjura, Jan Šupík.
Mgr. Jana Fussková
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CHOVATELÉ
mít pěkný areál s bohatou zelení, kde se budou prezentovat naše
odchovy králíků, holubů a drůbeže. Na fotografii vidíte vítězné poháry
z okresní výstavy a soutěže Slezska.
Jaroslav Trávníček

foto: Jaroslav Trávníček

Rok 2019 pro nás začíná pořádáním tradičního plesu. Letošní ples
se konal 26. ledna a překvapil nás vysokou účastí – byl zcela vyprodán. Návštěvníkům se ples líbil, o čemž svědčila výborná atmosféra.
V polovině února, 16. 2., jsme svolali výroční členskou schůzi spolku, na kterou byli pozváni zástupci obce společně s našimi příznivci
a hosty. Zhodnotili jsme naši práci v uplynulém roce, kde naší významnou akcí byla účast na Evropské výstavě v dánském Herningu.
V loňském roce jsme vyhráli celkovou soutěž okresu Opava a soutěž Slezska. To nás velmi potěšilo a motivuje nás to do další práce.
Blíží se jaro a u našich členů se to již hemží prvními vrhy králíků.
V líhni jsou již nasazena vejce, tak se všichni těšíme na první kuřátka
a příchod jara, ke kterému patří radost z nové populace našich mazlíčků. Na jaře se chystáme na očistu našeho chovatelského zařízení
venku společně s výsadbou nových vzrostlejších stromů. Chceme

ZAHRÁDKÁŘI
Tak a máme tu první zpravodaj v tomto roce. Na začátek Vás chci
seznámit s akcemi, které nás letos čekají:

přítelem Radkem Schuppikem. Přejeme jim dobré podnikání v novém prostředí a ať se jim u nás líbí.

16. 3. – Výroční schůze
10. 8. – Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé obydlí
17.-18. 8. – Dny obce
21. 9. – Vinobraní
29. 9. – Výstava ovoce a zeleniny (datum se může změnit dle počasí)

V tomto čtvrtletí máme jednoho jubilanta pana Josefa Šupíka, který 18. 2. oslavil krásných 90 let a pana Vladimíra Klimka, jenž 6. 3.
oslavil 55 let. Za zahrádkáře přeji hlavně zdraví a rodinnou pohodu.
V době, kdy píšu tyto stránky, venku svítí sluníčko a láká ven. Nejraději bych už začala sadit, ale na to je ještě brzy. Zatím můžeme
ostříhat ovocné stromky a použít první postřiky, dát do pořádku
skleníky a připravit je na sázení salátu, kedluben, raného zelí a jiného. Hlavně ten jarní úklid nepřežeňme, ať nechytneme jarní únavu
a zůstane nám nějaká síla na ten hlavní úkol – a to na naše zahrádky.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

Letošní rok je volební, a proto se na schůzi bude volit výbor
do nového pětiletého období ČZS Chlebičov.

foto: Ivana Lavická

Jak jistě víte, od 1. 2. 2019 máme nového nájemníka v provozování
El Doráda, a tím je slečna Martina Kolková ze Služovic se svým
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Významné životní jubileum oslavil v únoru náš člen pan Josef Šupík – k 90. narozeninám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí
a zdraví.
Tak jako rok předchozí, i ten letošní bude plný zajímavých událostí. Začátkem května Vás srdečně zveme na mši svatou do místní
kaple, která bude sloužena za všechny živé a zemřelé členy sboru.
Následně – 19. 5. – proběhne dětský den plný zábavy pro děti
i dospělé. Nenechte si také ujít soutěž veteránů zapojenou
do Opavské ligy veteránů dne 8. června. A jako již tradičně se naše
sportovní družstvo zúčastní soutěže požárního útoku zařazeného
do seriálu závodů Moravskoslezského poháru 2019.
U nás soutěž proběhne stejný víkend jako soutěž veteránů,
a to 9. června.
Sledujte naše aktivity a novinky také na Facebooku, kde nás najdete jako SDH Chlebičov.
Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se na Vás těšit například
na některé z výše uvedených akcí, které pro Vás chystáme.
Radka Königová

foto: Ing. Josef Mikolajský

Chladné zimní období a dlouhé večery pomalu přecházejí v prosluněné dny a můžeme si začít užívat i teplo jarního sluníčka – tak
jako se příroda probouzí po zimním spánku k životu, tak i my se
těšíme na všechny aktivity, které náš sbor v letošním roce čekají.
Ještě krátké ohlédnutí za zimními měsíci. V neděli 6. 1. 2019 byl zahájen letošní rok slavnostní mší svatou v místní kapli, jejíž součástí
bylo vysvěcení zcela nového praporu. Dále následovala tradiční
výroční členská schůze v KD, kde bylo zrekapitulováno všechno
dění ve sboru a zásahové jednotce za rok 2018 – zemřel jeden
člen, odstoupili dva členové a přijati byli tři noví členové sboru. Zásahová jednotka měla v roce 2018 jeden zásah při likvidaci škody
po záplavách, jeden zásah při požáru skládky, čtyři likvidace vosích
hnízd. Slavnostního oběda se zúčastnili také hosté, a to jak přestavitelé obce, tak i zástupci hasičů z naší družební obce Liptovské
Revúce.
Vzhledem k malé účasti jsme byli bohužel nuceni letošní hasičský
ples zrušit. Věříme však, že se příští rok bude bál opět s hojnou
účastí konat.

DĚKUJEME VŠEM HASIČŮM

foto: Renáta Bolacká

Děkuji všem hasičům z Opavy, Chlebičova, Kravař a Kylešovic
za rychlý zásah při požáru rodinného domu mých rodičů. Klobouk
dolů před Vaší prací a odvahou, vážíme si Vás. Poděkování patří také
naší starostce Zuzce Kašné, všem obecním zaměstnancům, sousedům, rodině a panu řediteli Jiráskovi z Domova Bílá Opava, kteří
nám pomáhali odklízet tu hrůzu, kterou požár za sebou zanechal.
Není totiž lehké sehnat někoho, kdo se nabídne pomoct vyprat prádlo (od peřin, bund až po ponožky) pro šestičlennou rodinu.
Ten, kdo to nezažil, si nedokáže představit tu bezmoc a hrůzu, kterou
jsme prožívali.
Ještě jednou děkuji.
Renáta Bolacká
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Z ČINNOSTI MS ANGELIKA
rozšíří potravní nabídku zvěře. V těchto dvou případech se ale potýkáme s problémy, které nám působí někteří lidé. Jedná se hlavně
o ježdění motorek po polích a loukách a také o vyhazování odpadu
v okolí polních cest.

Jako každým rokem začal náš spolkový život přípravami na náš
ples. Místa se postupně zaplňovala, až jsme skončili na čísle 172
hostů. Bohužel jsme se dva dny před plesem dozvěděli, že nám
z důvodu nemoci nemůže hrát naše už klasická skupina Duo Mistrál. Ale opět nás nenechali na holičkách a sehnali za sebe adekvátní náhradu.

V prvním případě nám motorkáři ruší zvěř, která je v permanentním stresu. O možnosti přejetí hnízda, zvláště chráněné koroptve
polní nebo bažanta, raději ani nebudu uvažovat. Prosíme tedy občany, aby pro motorová vozidla využívali pouze silnice. Není možné,
aby uprostřed lesa nebo pole byla motorkářská dráha.

Letos poprvé jsme připravili taneční vystoupení, které předvedli
mladí tanečníci Karolína Klimková a Hynek Gatnar z Tanečního
a sportovního klubu Opava. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a přispěli k dobré zábavě, která trvala až do brzkých ranních hodin.
Děkujeme také všem sponzorům. Myslím, že se ples povedl, a zveme Vás na další ples, který se uskuteční 18. 1. 2020.

V druhém případě věřím, že se nejedná o občany okolních obcí.
Protože vyhazovat odpad do pole, když jej můžu odvést na sběrná
místa, může jen duševně chorý jedinec. Prosím tedy občany, aby
hlídali při procházkách okolí a případného viníka nahlásili.
Děkuji za pozornost.
Martin Hanke

foto: archív Martina Hanke

V jarních měsících plánujeme opět ozeleňování krajiny, zvláště
v okolí polních cest směrem na Opavu a na Svobodu. Také chceme zopakovat dosev speciálních bylin na obecní louky. Tyto byliny
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV
Nový rok v Mateřské škole jsme zahájili sportovně. Část dětí absolvovala týdenní lyžařský kurz na Vaňkově kopci. Počasí se nám
vydařilo, děti během týdne zdokonalily své lyžařské dovednosti
a při závěrečných závodech už všichni bez ostychu a naplno sjížděli kopec. V lednu za námi přijelo divadélko s veselou pohádkou. Únor již tradičně patří karnevalovému veselí a nejinak tomu bylo i letos. V neděli 17. 2. byl opět kulturní
dům naplněn do posledního místa a děti i jejich rodiče si, jak
doufáme, s námi užili prima odpoledne plné soutěží, tancování, občerstvení i bohaté tomboly. Velmi bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací, i těm,
kteří přispěli cenami do tomboly. Děkuji také sponzorům:
panu Latoňovi, květinám Rohovský, firmě Bryndulín, místním hasičům a chovatelům a samozřejmě obci Chlebičov
za sponzorské dary.
Ráda bych také poděkovala místní složce FC Bžž, která nám
do školky pořídila krásné reflexní vestičky pro děti.

foto: Jana Borunská

V nejbližší době nás čeká již tradiční masopustní průvod. Se staršími dětmi navštívíme muzeum v Opavě, kde zhlédneme naučný pořad Medvědí dobrodružství. Plánujeme návštěvu Základní
umělecké školy, kde uvidíme hudebně-zábavný pořad Klauniáda.
Do školky za námi opět přijede divadélko s hezkou pohádkou.
Aktivit je v plánu mnoho, snad se všechny vydaří a děti i my si
je společně užijeme.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
Karneval Barevný svět

Environmentální výchova na naší škole

Na poslední lednovou neděli jsme připravili pro děti maškarní bál. Spousta her, soutěží, zábavy, tanečků a mnoho dalšího,
to vše jste mohli zažít na našem karnevale s názvem Barevný
svět. Soutěže byly motivovány barvičkami, děti plnily úkoly a za
každý splněný úkol nám pomohly dobarvit prázdná políčka na
naší zdi barev. Ale nesoutěžilo se jen, také jsme tancovali, hráli
hry a hodovali. Klub rodičů nám přichystal bohaté občerstvení, od sladkého po slané, teplého po studené, výběr byl široký.
A nakonec nás čekala bohatá tombola, kterou zajistili naši
sponzoři a rodiče. Všem moc tímto děkujeme, bez Vás a klubu rodičů bychom tak nádherné odpoledne pro děti nemohli
připravit.

Dne 25. 2. 2019 se ve všech třídách uskutečnily programy zaměřené na ochranu přírody, které pro nás připravil spolek Rozchodník
z Ostravy. Lektoři si připravili pro naše žáky témata s názvy Hmyzí
povídání a Noc plná života. Beseda se staršími žáky (3.–5. třída)
byla zajímavá o to více, že žáci mohli zúročit své vědomosti z přírodovědy týkající se nočních živočichů žijících v lese. Děti si zahrály
hru na poznávání zvuků zvířat, na netopýra a vážku. Dozvěděly se,
co je echolokace a další podnětné informace, které obohacují jejich
lepší poznání přírody.

Okrskové kolo recitační soutěže
Dne 18. února se osm dětí z naší školy zúčastnilo okrskového kola
dětské scény v recitační soutěži. Žačka 1. třídy Alenka Montagová postoupila do okresního kola v Opavě, které se bude konat
v pátek 8. března. Držíme jí všichni palce.

1. a 2. třída měla program o životě hmyzu. Lektorka děti seznámila
se stavbou hmyzího těla, se zvláštnostmi jeho smyslového ústrojí,
s vývojem od vajíčka po dospělého jedince. Druhy hmyzu dokumentovala na obrázcích. Děti skládaly model včely a tělo vážky
z nasbíraných přírodnin. Environmentální program se dětem velice
líbil a už se těší na další.
Mgr. Adriana Benšová,
Mgr. Miloslava Kumová

Zuzana Slavíková
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Lišák Foxík

tily důchodkyně, párky jsme dostali u pana Latoně a v Matypu,
ve Slezské Siestě a prodejně TEMPO jsme si vyzpívali bonbóny.
Byli jsme rádi, že se na nás přišli podívat i občané Chlebičova.
Všem děkujeme za milé přivítání a těšíme se na příští rok.

Naši školu navštívil brněnský herec a jeho psí kamarád Foxík
s programem dopravní prevence „Lišák Fox aneb bezpečně k cíli“.
Školitel vysvětloval rozdíl mezi chodníkem, ulicí, rozebíral pojmy
jako přechod, auto, kolo a jeho vybavení, dopravní prostředky,
značky, krizová telefonní čísla.
Názorně hravou formou zapojil děti do děje různých situací, které
mohou nastat na silnici či chodníku. Hrály si na řidiče, policistu
a chodce.
Nakonec nechyběla poučná písnička:
Haló děti - to je silnice, tam jezdí aut nejvíce.
Na semafor pozor dejte,
do silnice neběhejte.

Mgr. Milena Široká

Mgr. Miloslava Kumová

Masopustní průvod

foto: archív ZŠ / Ing. Josef Mikolajský

V úterý 5. 3. 2019 prošel vesnicí průvod masopustních maškar.
Byl to již čtvrtý ročník, který upořádala Základní a Mateřská škola v Chlebičově. Děti nejdříve požádaly paní starostku o průchod
vesnicí, přednesly masopustní básně a za zpěvu písniček a zvuku harmoniky procházely vesnicí. V průvodu maškar jste mohli
zahlédnout medvěda, babky, myslivce, pošťačku, různá zvířátka
a strašáky. Zastavovali jsme se v kulturním domě, kde nás pohos-
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / DRUŽINA
Vryto do podlahy – animační program
Ve středu 30. ledna jsme se vydali na další zajímavý animační program. Tentokrát s názvem Vryto do podlahy. Byl součástí
výstavy Terezy Smetanové, ostravské výtvarnice a pedagožky. Děti opět plnily spoustu úkolů, za které dostávaly nálepky
do své cestovatelské vizitky. Úkoly byly různorodé – skládali jsme
obrázky vyryté do linolea, hledali obrazy podle zvuku, vyzkoušeli
jsme si, co vše obnáší, když hrajeme loutku, a také se dozvěděli, co
je to linoryt a jak se s touto výtvarnou technikou pracuje. Výlet byl
moc pěkný a už se těšíme, jaký animační program nás čeká příště.

Vánoce v naší družině
Jak už to tak bývá, Vánoce jsou hodiny a dny příprav. Zdobíme
si domy, byty, uklízíme, pečeme cukroví nebo píšeme Ježíškovi
dopisy. Ale nejen u nás doma, ale i ve škole přípravu na Ježíška nepodceňujeme. Jako každý rok jsme s dětmi upekli cukroví,
na to se děti vždy moc těší. A protože bylo pečené s láskou, tak
se nám povedlo. Pak už jen uklidit hry a hračky, nazdobit družinu
a čekat, kdy za námi Ježíšek přijde. A asi jsme byli hodní, protože
přišel. A donesl spoustu krásných her, hlavolamů a také sportovních pomůcek. Děti byly nadšené. My jsme si ve škole Vánoce užili,
doufám, že Vy také... Přejeme Vám šťastný nový rok...

Muzeum – zdobení baněk

foto: Zuzana Slavíková

Ve středu 10. prosince jsme se vydali na výlet do Opavy do Slezského zemského muzea s cílem nazdobit si svou baňku. Děti
si po příchodu do muzea zakoupí baňku a poté se přesunou
do místnosti, kde jsou připravené stoly, na kterých jsou lepidla
a zdobící prášek různých barev. A už nezbývá nic jiného, než
zasednout ke stolu a krásně svou baňku ozdobit. Někdo psal
na baňku nápisy, jiný zase kreslil vánoční motivy, každopádně se
všichni moc snažili a na baňce si dali záležet. A dopadly krásně,
všem dětem se moc povedly... Poté jsme se přesunuli na vánoční trhy, zazvonili si na zvoneček štěstí, prohlédli si vánoční stánky,
nakoupili malé dárečky a napsali dopis Ježíškovi. Výlet se nám
moc líbil.
Zuzana Slavíková
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ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Leden

večer pobytu je čekal tradiční „maškarák“ a na závěr kurzu byli
ti nejlepší v různých disciplínách a soutěžích odměněni diplomy
a cenami.
7. 2. se žáci 1.–3. tříd vydali do Ostravy do Loutkového divadla
na představení O hubaté Doře.

Po vánočních prázdninách se učitelé a žáci vrátili 3. 1. opět do školy.
Celý leden směřoval především k ukončení pololetí a s tím spojenému hodnocení prospěchu a chování žáků.
3. a 4. ledna měli rodiče v rámci konzultačních hodin možnost informovat se na své děti přímo u jednotlivých učitelů.

15. 2. navštívili žáci sedmých tříd s p. uč. Víchovou a Müllerovou
výstavu Titanic v Brně. Prošli se po fiktivní palubě tohoto plavidla, které i po více jak sto letech vyvolává vzrušení. Seznámili
se s osudy některých pasažérů a sami dostali lodní lístek s údaji
o některých z nich. Na závěr zjistili, zda osoba, kterou byli, přežila.
Všem se výstava moc líbila.

9.–10. 1. se konal sběr papíru, kterého se žáci opět velice aktivně
účastnili – nasbírali téměř 6,5 tuny! Všem sběračům touto cestou
velmi děkujeme. Ti nejlepší obdrželi malou odměnu.
10. 1. se žáci I. a II. třídy zúčastnili divadelního představení Broučci
v Opavě.

22. 2. absolvovali žáci druhé a šestých tříd v rámci preventivního programu „Hasík“ přednášku s profesionálním hasičem z HZS
Opava.

12. 1. se konal I. školní ples – a byl velice úspěšný. V téměř vyprodaném sále se rodiče, absolventi, učitelé, přátelé školy i další
veřejnost pobavili u tance, mohli vyhrát v tombole, občerstvili se
a také zhlédli taneční vystoupení žáků naší školy. Spokojení návštěvníci plesu při odchodu slibovali, že se opět za rok sejdeme
– na II. školním plese. Děkujeme touto cestou znovu všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly.

24. 2. zpěváčci z pěveckého sboru I. stupně úspěšně vystoupili
na Vítání občánků ve Velkých Hošticích.

Hlavní očekávané události?
V březnu to bude lyžařský výcvik pro žáky 7. B. No a samozřejmě
jarní prázdniny.

15. 1. jsme zažili nečekanou událost – v důsledku sněhové vánice a vichřice byla část obce Velké Hoštice více než 12 hodin bez
elektrického proudu, takže se ve škole netopilo, nesvítilo – a paní
ředitelka byla nucena vyhlásit volno pro žáky. Jistě byli velice nešťastní, že se nemohli učit.

V pondělí 18. 3. v 17:00 hodin se uskuteční schůzka rodičů nových
dojíždějících žáků do budoucích 6. tříd – rodičům budou ještě zaslány pozvánky.
V dubnu čeká předškoláky zápis do první třídy.

23. 1. učitelé a pedagogové školy na pedagogické radě zhodnotili
prospěch a chování žáků, známky byly uzavřeny – a vše směřovalo k vydání vysvědčení.

Pěkné předjaří přeje všem
Mgr. Renata Pospiechová
Ředitelka školy

31. 1. si děti celé školy byly zabruslit v Buly aréně Kravaře
a po návratu do školy jim pak byly vydány výpisy z vysvědčení.
První pololetí skončilo.

Únor
foto: Mgr. Pavel Straub

Únor začal jednodenními pololetními prázdninami – 1. února.
4.–8. 2. se žáci 7. A třídy spolu s deváťáky vydali na lyžařský výcvik do Jeseníků. Tentokrát se podívali na Ovčárnu a byli ubytováni
v chatě Sabinka. Spolu se svými instruktory – pany učiteli Straubem a Vítkem, paní učitelkou Wenzelovou a zdravotnicí paní
Schaffartzikovou si užili týden na svazích plných sněhu – a lyžovat
se naučil skutečně každý. Žáci si lyžování zpestřili výletem na Praděd, kde je zastihlo opravdu nádherné slunečné počasí. Poslední
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SPORT
TENIS
SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v sobotu 26. 1. 2019 v areálu
TENIS CENTRA OPAVA již 14. ročník tenisového halového turnaje
ve čtyřhře.

3. Martin Baránek / Lukáš Novák
4. Zdeněk Pavelek / Petr Dostál
5. Jiří Chmelař / Dalibor Kurzica
6. Radim Stanjura / Marek Matušovský
7. Josef Ihn / Michal König
8. Vilém Stiborský / Milan Heinz

Letos se zúčastnilo celkem 8 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 loňští vítězové Jaroslav Ciminga / Daniel Czerný, kde se utkali s dvojicí Kamil
Stanjura / David Stanjura.

Kamil Stanjura

foto: Roman Stanjura

Ve finále na jeden set tentokrát zvítězila dvojice Stanjura K.+ D. 6:4.
Vítězové získali putovní tenisový pohár a všichni tenisté byli oceněni věcnými dary od sponzorů turnaje: Tenis Centrum Opava,
SK Viktorie Chlebičov, Obec Chlebičov.
Celkové výsledky:
1. Kamil Stanjura / David Stanjura
2. Jaroslav Ciminga / Daniel Czerný

TURNAJ V KUŽELKÁCH „O PŘEBORNÍKA OBCE CHLEBIČOV“
Kategorie ženy:
1. Lucie Lokočová
2. Jana Nováková
3. Eliška Stanjurová
Kategorie děti:
1. Filip Novák
2. Adriana Václavíková
3. Eliáš Václavík

Dne 15. 2. 2019 pořádala SK Viktorie 17. ročník turnaje „O přeborníka obce Chlebičov“ v kuželkách. Zúčastnilo se 32 dospělých
a 15 dětí. Turnaj byl rozdělen do tří skupin. První skupinu tvořili
muži, druhou ženy a nově také děti, které si zahrály vlastní turnaj.
Dospělí hráli 2x15 hodů „do plného“ a 1x15 hodů „na dorážku“. Děti
hrály 2x15 hodů „do plného“. Dospělý hráč či hráčka s největším
počtem bodů získává jako vždy putovní pohár.
Kategorie muži: 		
1. David Stanjura
2. Jiří Hollesch
3. Roman Stanjura

foto: Petra Stanjurová

Celkovým vítězem 17. ročníku a novým majitelem putovního poháru se stal David Stanjura.
Za pořadatele David Stanjura
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FOTBAL - MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA

foto: Jiří Hollesch

Přes zimní přestávku trénujeme každé pondělí od 15 hodin
v naší tělocvičně. Starší přípravka hrála 13. prosince turnaj
„O pohár města Opavy“ a skončila na druhém místě. Nejlepším
střelcem se stal Erik Křempek s 10 brankami a nejlepším brankářem byla Natálie Přibylová. Mladší přípravka hrála 16. února
turnaj v Bolaticích a umístila se na druhém místě. Nejlepším
střelcem s 10 brankami se stal Filip Novák. Starší přípravka
se ve středu 6. března zúčastnila turnaje v areálu SFC Opava
a skončila na třetím místě. Nejlepší brankářkou se stala Natálie
Přibylová. Stejný turnaj ještě odehraje 20. března mladší přípravka. Jarní část soutěže začíná st. přípravka v pátek 5. dubna
v Rohově. Ml. přípravka začíná o týden později doma s Oldřišovem. Většinu zápasů na jaro odehrajeme venku, ale věřím,
že stejně jako na podzim, nás na venkovní zápasy přijede povzbudit velký počet našich fanoušků.
Jiří Hollesch, trenér

FOTBAL - DOROST
Dne 31. ledna 2019 jsme odehráli v hale SFC Opava semifinálový postupový turnaj mladšího dorostu „O pohár VVMS KFS".
V konkurenci šesti týmů (včetně tří z okresu Bruntál) jsme obsadili
2. místo za Rýmařovem a postoupili tak do krajského finále, které
se odehrálo v sobotu 16. 2. 2019 v Ostravě.
Naše výsledky:
SK Viktorie – Slavkov
SK Viktorie – Vítkov
SK Viktorie – Rýmařov
SK Viktorie – Světlá Hora

4:3
6:6
4:9
4:3

SK Viktorie – Bruntál

12:2

foto: René Černohorský

Na finálovém turnaji hraném v Ostravě (sportovní hala na ul. Varenské) jsme v silné konkurenci obsadili čtvrté místo! Děkuji hráčům a doprovodu (T. Starý a J. Trávníček) za reprezentaci našeho
klubu.
Dne 23. února 2019 jsme odehráli přátelské utkání s M. Hošticemi a zvítězili jsme jednoznačně 13:2. O branky se postarali:
J. Bena, F. Woch (4) a L. Buga (8). První mistrovské utkání sehrajeme
6. dubna od 14:00 hod. ve Vřesině.
Roman Stanjura, Tomáš Starý

FUTSAL ŽENY
V polovině února se uskutečnilo poslední kolo východní konference futsalové ligy žen. Nástěnky Brno potvrdily svou nadvládu
a obsadily první místo. My jsme se po prvním turnaji, který nám
nevyšel, výrazně zlepšily a obsadily druhou postupovou příčku.
Z třetího místa postupuje do finálových bojů ještě Baník Ostrava.

Další tři postupující ze západní konference jsou Interobal Plzeň,
FCA Liberec a Česká Lípa. Finále MČR se bude konat 15. 6. 2019
ve sportovní hale v Plzni.
Eliška Stanjurová
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SPORT
FOTBAL - MUŽI
Naše 1. mužstvo pod vedením trenéra Jiřího Swiecha a za asistence Jakuba Lokoče začalo přípravu na jarní část I. A třídy
1. února. Fotbalisté se připravovali v domácích podmínkách 3x týdně, kdy využívali hlavně hřiště s umělým trávníkem, sportovní halu
i prostory našeho nového parku.

(Jan Tkadleček 2, Jan Radek, Martin Dzierža)
Chlebičov – Město Albrechtice 7:1
(J. Radek 3, J. Tkadleček, A. Korbel, David Matyášek, Marek Mikuš)
Chlebičov – Jakartovice 4:2
(Adam Korbel 3, Václav Bena)

Po skončení podzimní části soutěže je Chlebičov v tabulce
na 7. místě s 19 body. Věřím, že na jaro bude získaných bodů více,
jelikož hrajeme z 13 utkání 8x doma.

Před začátkem jara se ještě odehrají přáteláky s Velkými Hošticemi a mužstvem FK Slavia Opava.
Srdečně zveme naše fanoušky na jarní část I. A třídy. První dvě mistrovská utkání hraje Chlebičov na domácím hřišti, a to 23. 3. 2019
od 15:00 hod. se Slavkovem, o týden později – 30. 3. – od 15:30 hod.
s mužstvem Štěpánkovic.
Kamil Stanjura

foto: Kamil Stanjura

Výsledky přípravných utkání:
Chlebičov – Slavkov 4:3
(Jan Tkadleček 2, Jan Radek, Adam Korbel)
Chlebičov – Oldřišov 4:2

TURNAJ "O CHLEBIČOVSKÝ KLAS"
Celkové pořadí:
ČERNOHORSKÝ a SYNOVÉ - 4 body / skóre 21:3
KAŠAŘI - 13 body / skóre 16:7
BOJTESA CHLEBIČOV – 2 body / skóre 9:9
RED BULL - 1 bod / skóre 11:21
DOROST CHLEBIČOV - 0 bodů / skóre 2:20

SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v sobotu 15. 12. 2018
již 11. ročník vánočního turnaje ve futsalu „O CHLEBIČOVSKÝ
KLAS“. Jedenáctého ročníku se zúčastnilo celkem 5 družstev.
Turnaj se odehrál systémem každý s každým na 1x15 min. Díky
všem fotbalistům za jejich účast. Všechna družstva obdržela
za své výkony sportovní poháry a věcné ceny od sponzorů:
SK Viktorie Chlebičov, Obec Chlebičov, Maso-uzeniny A. Latoň.
Vítězem turnaje a držitelem putovního poháru se stalo mužstvo
R. Černohorského z Opavy.
Celý turnaj opět řídil zkušený rozhodčí pan Jaromír Válek.

Nejlepší střelec – Adam Černohorský / 6 gólů
Nejlepší brankář – Matěj Štěpáník (Dorost Chlebičov)
Nejlepší hráč – Tomáš Levák (Kašaři)
Kamil Stanjura
14
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SILVESTROVSKÝ ZÁPAS
Za svobodné – Jiří Hollesch 3 (hostování z řad ženatých) / Dalibor
Havlický.

Na Silvestra proběhl za mrazivého počasí na našem hřišti s umělou trávou od 13:30 hodin tradiční prestižní fotbalový zápas „ŽENATÍ–SVOBODNÍ“, který skončil remízou 4:4 (poločas 2:2). Svobodných borců bylo tentokrát málo, proto byli posíleni o dva hráče
z mužstva ženatých.

Utkání sledovalo cca 60 diváků a řídil ho rozhodčí Jarda Válek.
Díky patří všem aktérům na hřišti i divákům, kteří si našli čas
na fotbálek i poslední den v roce.
Kamil Stanjura

foto: Jiří Otlík

Střelci branek:
Za ženaté – Lukáš Baďura 2 / Marcel Šupík / Vilém Axmann.

ROZPISY UTKÁNÍ VŠECH DRUŽSTEV - JARO 2019
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

PÁ

12. 4. 2019

16:30

Chlebičov - Oldřišov

PÁ

5. 4. 2019

16:00

Rohov - Chlebičov

PÁ

19. 4. 2019

16:30

Velké Hoštice - Chlebičov

PÁ

12. 4. 2019

16:30

Chlebičov - Hněvošice

PO

6. 5. 2019

16:30

Kylešovice - Chlebičov

NE

21. 4. 2019

14:00

Oldřišov - Chlebičov

ST

15. 5. 2019

17:00

Chvalíkovice - Chlebičov

PÁ

26. 4. 2019

17:00

Chlebičov - Chuchelná

ČT

16. 5. 2019

17:00

Suché Lazce - Chlebičov

ČT

2. 5. 2019

17:00

Bolatice - Chlebičov

PÁ

24. 5. 2019

17:00

Chlebičov - Slavia Opava

ČT

16. 5. 2019

17:00

Štěpánkovice - Chlebičov

PÁ

24. 5. 2019

17:00

Chlebičov - Služovice

31. 5. 2019

17:00

Malé Hoštice - Chlebičov

MUŽI
SO

23. 3. 2019

15:00

Chlebičov - Slavkov

PÁ

SO

30. 3. 2019

15:30

Chlebičov - Štěpánkovice

DOROST

SO

6. 4. 2019

15:30

Velké Heraltice - Chlebičov

SO

6. 4. 2019

15:30

Vřesina - Chlebičov

SO

13. 4. 2019

16:00

Chlebičov - Fulnek

SO

13. 4. 2019

13:45

Chlebičov - Velké Hoštice

SO

20. 4. 2019

16:00

Jakubčovice - Chlebičov

SO

27. 4. 2019

14:15

Chlebičov - Jakartovice

SO

27. 4. 2019

16:30

Chlebičov - Bolatice

SO

4. 5. 2019

14:15

Studénka - Chlebičov

NE

5. 5. 2019

16:30

Kobeřice - Chlebičov

SO

11. 5. 2019

14:15

Chlebičov - Pustá Polom

SO

11. 5. 2019

16:30

Chlebičov - Mokré Lazce

SO

18. 5. 2019

14:45

Chlebičov - Otice

SO

18. 5. 2019

17:00

Chlebičov - Suché Lazce

NE

26. 5. 2019

14:00

Odry - Chlebičov

SO

25. 5. 2019

17:00

Ludgeřovice - Chlebičov

SO

1. 6. 2019

14:45

Chlebičov - Stěbořice

SO

1. 6. 2019

17:00

Chlebičov - Darkovičky

NE

9. 6. 2019

17:00

Kravaře - Chlebičov

SO

15. 6. 2019

17:00

Chlebičov - Vřesina
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SPORT
FUTSALOVÝ TURNAJ HRÁČŮ NAD 35 LET
Celkové pořadí:
1. SFC OPAVA – 10 bodů
2. HÁJEK OPAVA - 7 bodů
3. CHLEBIČOV – 6 bodů
4. MALÉ HOŠTICE - 3 body
5. SLUŽOVICE - 3 body

SK Viktorie Chlebičov a FA BAR BOJTESA Chlebičov uspořádaly v pátek 18. 1. 2019 již 4. ročník futsalového turnaje hráčů
nad 35 let. Letos se zúčastnilo 5 mužstev: Chlebičov, SFC Opava,
Malé Hoštice, Služovice a Hájek Opava. Hrálo se systémem každý s každým na 1x15 min. Celý turnaj odpískal sudí Jarda Válek.
Na výkony již vysloužilých fotbalistů se během pátečního odpoledne přišlo podívat cca 30 diváků. Vítězem turnaje, s třemi
výhrami a jednou remízou, se stali fotbalisté staré gardy SFC
Opava v čele s Lumírem Sedláčkem.

Nejlepším střelcem se stal Michal Hampel s 8 góly (SFC Opava), nejlepším brankářem byl vyhlášen Roman Novák (Chlebičov), nejlepším a nejstarším hráčem turnaje se stal 63letý
Christov Čandas (Hájek Opava). Všechna mužstva obdržela
věcné ceny od sponzorů turnaje: SK Viktorie Chlebičov, FA BAR
BOJTESA a Obec Chlebičov.
Poděkování patří všem hráčům, rozhodčímu, divákům i sponzorům turnaje a doufám, že příští rok přijedou i mužstva Hněvošic
a Velkých Hoštic, která se letos nemohla zúčastnit.
Kamil Stanjura

Jubilea členů SK za 1. čtvrtletí 2019
Jiří Poštulka / 70 let
Josef Trávníček / 60 let
Vilém Axmann / 50 let
Emil Klímek / 50 let
Ivana Stanjurová / 40 let

foto: Kamil Stanjura

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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POZVÁNKA

BESEDA NA TÉMA "ZAPOMÍNÁNÍ MŮŽEME PŘEDCHÁZET" SE USKUTEČNÍ 12. DUBNA 2019 OD 16 HODIN
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V KRAVAŘÍCH (PROSTORY JSOU BEZBARIÉROVÉ, VSTUP JE ZDARMA).
Zpravodaj obce Chlebičov č. 1/2019, 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: 15. 3. 2019.
Náklad: 340 ks. Tisk: HB Tisk Opava. Ing. Zuzana Kašná, Kamil
14 Stanjura (zpravodaj@chlebicov.cz). Grafika: Bc. Olga Zmelíková. Vychází 4x ročně, uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2019.

