ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
letošní květen se nesl v duchu přísloví „studený máj – v stodole
ráj“. Chladné počasí s dostatkem deště přineslo blahodárnou vláhu půdě a rostlinám, které se za ni patřičně odměnily. A odměna
to je veskrze zelená a velmi příjemná na pohled, zároveň však přináší spoustu práce při údržbě travnatých porostů, záhonů a zeleně
v obci. Velice nám při ní pomáhají naši občané – děkuji Vám všem,
kteří jste přiložili ruku k dílu a pomohli a pomáháte v péči o společná prostranství!
Naopak červen hned zkraje přinesl krásné letní dny, někdy však
doprovázené prudkými přeháňkami. A tak jsme rovnou začali
chystat koupaliště.
Oba měsíce také nabídly pěkné akce – přesvědčit jste se mohli
v Lipju na stavění máje, zapojit jste se mohli do průvodu a reje
čarodějnic, maminky si užily dětské představení v kulturním
domě a děti zase svůj den plný zábavy. Soutěže, skákací hrady

a bohaté občerstvení jim v Lipju připravil Sbor dobrovolných hasičů. Začátkem června soutěžili členové SDH v hasičském sportu,
a to jak v rámci soutěže veteránů, tak v Moravskoslezském poháru.
Svůj pátý ročník oslavil Pochod za poznáním Prajzské Nadačního
fondu Pavla Novotného. Největším podnikem byl však jistě Motosraz, tentokrát spojený s kácením máje. Podrobnosti se dozvíte
v jednotlivých článcích zpravodaje. Děkuji všem organizátorům!
V tuto chvíli mi dovolte, abych Vás jménem pořadatelů pozvala
na další události, které jsou plánovány na konec školního roku
a prázdniny. Pestrou nabídku různých společenských a sportovních akcí najdete na straně 6. Nebude nouze o příležitosti setkání
pro děti i dospělé, budete se moci zúčastnit různých soutěží nebo
oslavit významné dny. Přijďte, jste srdečně zváni!
Přeji Vám, milí spoluobčané, po všech stránkách krásné léto a prima prázdniny. Těším se na setkávání s Vámi.
Zuzana Kašná

červen 2019

INFORMACE Z OBCE
VYBRÁNO Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Stany GM za cenu 94 200 Kč bez DPH, tzv. pivní sety (lavice se stoly)
a plynové ohřívače.

Vážení spoluobčané,
ani ve druhém kvartále roku 2019 nemáme nouzi o témata k řešení.
S některými přicházíte Vy sami – děkujeme za podněty, vážíme si Vašeho zájmu! Některá vyplývají z loňských rozhodnutí a jiná jsou zcela nová.
V následujícím textu komentujeme vybrané body, které jsme projednávali v zastupitelstvu obce. Pro kompletní výpisy z usnesení navštivte
webové stránky obce (www.chlebicov.cz).

Součástí projektu jsou celkem tři společné akce a samozřejmě také
setkání pracovních týmů. První akcí byl Pochod za poznáním Prajzské,
druhou je Memoriál Alfréda Bitomského v kopané a třetí budou Dny
obce Chlebičov. Všech akcí se zúčastní hosté ze Slovenska, v případě
Dnů obce se zapojí se svým folklórem.

Co se týče větších investic – o prázdninách plánujeme výměnu jídelního
výtahu ve školce, zakoupili jsme novou traktorovou sekačku pro údržbu
zeleně v obci, čekáme na stavební povolení pro realizaci vodní nádrže
Chlebičov.

Ventilační turbíny na střeše tělocvičny u ZŠ Chlebičov
K největším úkolům v současné době patří údržba a péče o stávající majetek obce. Také sportovní hala u základní školy vyžaduje svou
obnovu, konkrétně ventilační turbíny na střeše. Zastupitelstvo vybralo
pro obnovu 13 ks turbín značku Edmonds Windmaster 300 za cenu
80 474 Kč bez DPH. Jde o nejkvalitnější provedení z nabízených alternativ – hliníkové provedení s nerezovými ložisky, plánovaná je realizace
ve 25. týdnu.

Dále jsme zadali zpracování projektů na rekonstrukci budovy na hřišti SK Viktorie Chlebičov a výměny kotlů v ZŠ a MŠ, to jsou ale plány,
jejichž realizace se bude týkat nejdříve příštího roku. A ještě jeden sen,
který se pomalu stává vizí – cyklostezka mezi Chlebičovem a Velkými
Hošticemi. Tato idea je ve fázi příprav, ale pevně věřím, že se uskuteční.
Držte palce!

Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA
Mnozí z Vás už jistě slyšeli o forenzním značení jízdních kol prostřednictvím tzv. syntetické DNA. Jedná se o velmi účinnou ochranu majetku v rámci prevence kriminality. Zjednodušeně hovoříme o forenzním
značení jízdních kol, ale označit lze i koloběžky, invalidní vozíky, chodítka
a další kompenzační pomůcky. Předměty jsou vybaveny samolepkou,
označeny syntetickou DNA, která je viditelná pod speciálním UV světlem. Každé takto označené jízdní kolo je pak zařazeno do celorepublikového registru. V případě odcizení je tak snáze dohledatelné. Nehledě
na to, že v praxi dají pachatelé trestné činnosti přednost neoznačenému
kolu před označeným – to totiž tak snadno nezpeněží.
V letošním roce bychom možnost označit kola rádi nabídli také občanům Chlebičova. Ve spolupráci s Městskou policií v Kravařích stanovíme
termíny, ve kterých bude forenzní značení realizováno. Spoluúčast občanů bude 100 Kč na kolo. Informace o termínech zveřejníme a budou
také vyhlášeny místním rozhlasem. Prosíme však už nyní, aby se zájemci hlásili na obecním úřadě (e-mailem, telefonicky, osobně), abychom
mohli s předstihem zajistit dostatečné množství termínů pro značení
a také dostatek samotných značicích sad. Děkuji.
Zuzana Kašná

Zuzana Kašná
Kotlíková půjčka
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec Chlebičov poskytne z vlastního rozpočtu všem úspěšným žadatelům o dotaci z takzvané
3. kotlíkové výzvy částku 7 500 Kč na jednu žádost. V květnu také
schválilo poskytování kotlíkových půjček při řízení kotlíkových dotací. Zároveň jsme se přihlásili do cíle II z výzvy, což znamená,
že prostředky, které kraj poskytne na vyřizování půjček, po splacení
od občanů, zůstanou k dispozici obci na vlastní environmentální projekty. Bližší informace obdrží žadatelé na přelomu srpna/září, kdy bude
vyhlášen program půjček.
Projekt „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji
pro rok 2018“
Neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Místa aktivního odpočinku
pro cyklisty v Chlebičově", která byla připsána na sklonku loňského roku, poskytl Moravskoslezský kraj a činí maximálně 412 000 Kč.
Finance byly použity na zastřešená cykloodpočívadla, která nabídnou cyklistům úkryt a posezení při výletech po cyklotrase směrem
na Svobodu. Dodavatelem je firma EDS Trade s. r. o., schválená částka
činí 308 108,96 Kč bez DPH. Dále byly zakoupeny designové cykloboxy
od firmy jk grant za 297 000 Kč bez DPH, do kterých lze uschovat kola
v parku a zároveň umožní také posezení.

PŘÍSPĚVKY NA SPORT
Vážení spoluobčané,
obec Chlebičov dlouhodobě podporuje talentovanou mládež,
a to formou jednorázového daru ve výši 3 000 Kč ročně. Zájemci mohou podat žádost na OÚ s následujícími náležitostmi: jméno, adresa, disciplína, dosažené úspěchy, na co budou
prostředky použity. O jednotlivých příspěvcích bude rozhodovat zastupitelstvo obce. Do této výzvy nespadají členové
dlouhodobě podporovaných spolků obcí Chlebičov.

Projekt „Podpora kulturní spolupráce partnerských obcí Chlebičov
a Liptovské Revúce“
Projekt zaměřený na kulturní spolupráci se slovenskou partnerskou obcí
Liptovské Revúce je spolufinancován z Operačního programu regionálního rozvoje INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (kód
programu: CZ/FMP/11b/01/029). Celkové způsobilé náklady projektu
činí 17 150,20 EUR, přičemž příspěvek z EFRR představuje maximálně
11 647,29 EUR. Za poskytnuté finance už byly nakoupeny stany od firmy

Za komisi pro kulturu, vzdělávání a sport
Mgr. Pavel Poštulka
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VÝZVA K PROVEDENÍ PŘEPOJENÍ KANALIZACE
před zásypem přípojky je povinen vlastník nemovitosti přizvat pověřeného pracovníka obce. Pověřený pracovník obce přepojení zkontroluje, podepíše společně s vlastníkem nemovitosti Protokol o přepojení
domovní kanalizace a následně pořídí fotodokumentaci o provedení
přepojení.

Obec Chlebičov jako vlastník jednotné kanalizace a ČOV vyzývá tímto vlastníky nemovitostí v obci Chlebičov k odpojení žump
a septiků a napojení splaškových, popř. i dešťových vod ze svých staveb do obecní kanalizace (možno provést obtok či průraz žumpy potrubím). Žumpa nebo septik, který tímto přepojením ztratí svůj účel
užívání, může být vlastníkem zasypán inertním materiálem, popřípadě
dále využíván jako akumulační nádoba na dešťovou vodu pro potřeby
zalévání zahrady apod. Neodstraněním předčisticího zařízení na kanalizační přípojce napojené nemovitosti ke kanalizaci na ČOV dochází
k porušování § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění,
ve kterém je napsáno, že v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace
odpadní vody přes septiky. Při používání žump je potřeba v případě
kontroly vodoprávním úřadem či inspekcí prokázat vývoz odpadních
vod v odpovídajícím množství bydlících obyvatel.

3) V případě realizace zcela nové kanalizační přípojky umístěné ve veřejné části nebo na cizím pozemku, je vlastník nemovitosti povinen pořídit jednoduchou dokumentaci pro územní souhlas,
a to po dohodě se stavebním úřadem v Opavě.
Je potřeba na stavebním úřadě ověřit, zda u přepojení vyžadují územní
souhlas anebo jednoduchou stavební dokumentaci.
Mám žumpu:
Prakticky se jedná o tzv. přemostění žumpy nebo vybudování obtoku
s využitím stávající kanalizační přípojky, pokud je v dobrém stavu.
Mám septik:
V případě septiku je situaci obdobná jako u žumpy, to znamená provést tzv. obtok septiků s využitím stávající kanalizační přípojky, pokud
je v dobrém stavu.

Proč je nutné odpojit žumpu/septik?
Obec Chlebičov realizovala v roce 2013 projekt „Chlebičov – centrální ČOV“. Od listopadu 2014 je na ČOV povolen trvalý provoz
dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Každá ČOV vyžaduje připojení z rodinných domů apod. takzvaně “napřímo“, to je stav,
kdy je zajištěn dostatečný přísun živin pro biologické procesy na ČOV.
Je zakázáno přečerpat obsah septiku (žumpy) do kanalizace, protože jeho obsah starý několik měsíců nebo let by mohl zabít bakterie na ČOV a mohlo by dojít k odstávce celého systému ČOV.
Co se týče žump jako bezodtokových vybíratelných jímek, platí, že
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodnění tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování, tedy předložit doklady o pravidelných vývozech
na ČOV. Žumpy musí být vodotěsné bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno několikrát ročně
podle objemu akumulačního prostoru žumpy. POZOR: průměrně
velkou žumpu pro rodinný dům se 4 obyvateli je nutno vyvážet cca
co 3–4 týdny! Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu v Opavě též Česká
inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní
vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným
povolením (domovní ČOV, septiky), případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu se zákonem, se vystavuje sankčnímu
postihu až 100 000 Kč.

Nová přípojka:
V případě realizace zcela nové kanalizační přípojky umístěné
ve veřejné části nebo na cizím pozemku, je vlastník nemovitosti povinen pořídit jednoduchou dokumentaci pro územní souhlas
po dohodě se stavebním úřadem v Opavě.
Pro obec Chlebičov
Ing. Gabriela Pallová

ČARODĚJNICE
Letošní slet a pálení čarodějnic se opravdu vyvedl. Počasí
nám vyšlo na jedničku. Dlouhatánský průvod, který vedl z Lipja směrem na školní hřiště, neměl konce a my, pořadatelé,
jsme měli velkou radost, že odpoledne nepršelo, nesněžilo ani
nebyly tropy. Prostě tak akorát.
Po průvodu a představení čarodějnic, čarodějů i celých čarodějnických rodin přišel čas na vyhodnocení těch nejlepších
a na předání cen. A jak to dopadlo?
Nejlepší čarodějnice: 1. Velká piha, 2. Čarodějnická tchýně,
3. Ježibaba z Větrné hůrky.
Nejlepší čarodějnické rodiny: 1. Pikovi z Větrné hůrky, 2. Perníková chaloupka, 3. Filipíno, Adelinda a Ježíjanababa, 4. Mari
a Veri, krásné čarodějky, 5. Chodící perníková chaloupka.
Cena poroty: Čaroděj Čuli

Pravidla pro přepojování kanalizace
1) Vlastník nemovitosti je povinen před přepojováním domovní kanalizace odpojit stávající žumpu (septik) a přepojit domovní část kanalizační přípojky na kanalizační stoku stávající přípojkou (pokud vyhoví
svým technickým provedením), nebo novým připojením novou kanalizační přípojkou v úseku domovní nebo veřejné části v min. průměru
potrubí 150 mm.

Děkujeme všem dětem i dospělým, že přišli. Děkujeme
všem pořadatelům: obci Chlebičov, El Dorádu, zahrádkářům
a obecním zaměstnancům.

2) Nejdříve je třeba, aby vlastník nemovitosti dohodl s pověřeným pracovníkem obce, kdy bude provedeno přepojení kanalizace. Následně

Za pořadatele Petra Stanjurová
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INFORMACE Z OBCE
SVOZY ODPADŮ
a nebezpečných odpadů!

Vážení občané,
nejdříve bych Vám chtěl připomenout vše ohledně svozu odpadů. Letos budou, jako obvykle, popelnice s komunálním odpadem
vyváženy každé sudé pondělí. Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne letos ještě 26. října a co se týče plastů,
tetrapaků a kovových obalů, ty jsou sbírány pravidelně vždy jednou měsíčně – dle informativního letáku obdrženého při platbě
poplatků – a budou vždy ještě připomenuty v obecním rozhlase. Každou středu od 15:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00
do 14:00 hod. pak máte stále možnost svážet do areálu ZD bioodpad, nově také papír.

Dále bych rád připomenul zvýhodnění pro občany obce Chlebičov
při svozu suti na skládku, kdy je cena 100 Kč za tunu odpadu, ale
s výjimkou odpadu nebezpečného, jako je např. eternit.
Mezi novinky patří nová povinnost pro obce. Dle novelizující vyhlášky č. 210/2018 Sb. má od roku 2020 obec povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
V současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto
odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Naše obec bude mít nádobu na sběr těchto olejů a tuků
umístěnou v areálu ZD od soboty 15. 6. 2019. Občané zde mohou
přinášet oleje a tuky vždy ve středu a sobotu zároveň s bioodpady
v PET láhvích.

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

V rámci Dne Země jsme připravili ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Angelika přednášku pro děti základní školy na téma „Život lesní zvěře“ v místní hájence, tímto velké díky panu Martinu
Hankemu, dětem se přednáška velice líbila!
Na konec bych rád poděkoval za pomoc při úklidu příkop směrem na Velké Hoštice a také pracovníkům obce za úklid příkop
směrem na Opavu. Především ale všem občanům za zodpovědné třídění, včasné placení poplatků za komunál a za to, že tímto zodpovědným chováním přispíváte k tomu, aby naše vesnice
a příroda byla dále krásná a čistá.

Nově ke stávajícím kontejnerům na sklo za kulturním domem
a u prodejny TEMPO přibyl kontejner u domu pro seniory. Rád
bych upozornil, že sklo se smí vhazovat pouze v časech od 8:00
do 19:00 hod., s ohledem na hluk při vhazování skla. Do těchto kontejnerů patří sklo čiré i barevné, nepatří zde ale porcelán,
keramika, zrcadlové sklo, ani komunální odpad. Také prosím, skla
větších objemů – např. okenní tabule – patří do velkoobjemových

Za komisi životního prostředí Tomáš Pika

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO ROK 2019
Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 6. zasedání dne
10. 4. 2019 zásady tvorby a čerpání finančních prostředků
z FRB – vyhlášení 2. 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
/ 2. kolo).

o poskytnutí NFV z FRB můžete podávat na předepsaném formuláři osobně na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově, a to
v době od 14. 5. 2019 do 14. 7. 2019. Došlé žádosti budou
na základě schválených kritérií vyhodnoceny členy komise
a posléze budou předloženy Zastupitelstvu obce Chlebičov
ke schválení.

Podmínky pro čerpání návratné půjčky zůstaly stejné jako
pro 1. kolo, čili občané mohou požádat o bezúročnou půjčku
do výše 70 000 Kč na záměr rekonstrukce, úpravy či opravy
a zvelebení svých obydlí a okolí. Žadatelem nebo žadateli mohou
být pouze majitelé obytných domů nebo bytových jednotek, které se nachází v katastrálním území obce Chlebičov a jejich stáří
je vyšší než 10 let.

Žadatelé, kteří budou splňovat veškerá kritéria a bude jim schválena půjčka na nejbližším zastupitelstvu, musejí provést schválené
úpravy či zvelebení svých obytných domů nebo bytových jednotek
do 30. 11. 2019.
Bližší informace, včetně všech formulářů, naleznete k nahlédnutí
na úřední desce obce Chlebičov, dále pak k nahlédnuti a případnému tisku v sekci úřad – účelové dotace z FRB na webových
stránkách www.chlebicov.cz.

V případě, že vlastníky obytného domu nebo bytové jednotky jsou
oba manželé (podle společného jmění manželů), podávají žádost
o poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov oba manželé společně
na jedné žádosti.

V případě dotazů Vám bližší podrobnosti sdělí pracovnice Obecního úřadu v Chlebičově.
S pozdravem Ing. Jiří Stiborský,
předseda stavební komise a FRB

Všichni doufáme, že této možnosti využijete a co nejvíce z Vás
si požádá o přidělení NFV z FRB pro rok 2019 / 2. kolo. Žádosti
4

SLOVO PANA FARÁŘE
Moje krátké zamyšlení směřuje ke kněžství. Svěcení kněží je
svátost, ve které se uděluje vkládáním rukou a modlitbou biskupa duchovní moc a Boží milost k jejímu náležitému užívání. Opět Pán Ježíš ustanovil presbytery Sk 14,22, aby tak činili
až na konec země. Je důležité, abychom se za nová kněžská
a řeholní povolání modlili a povzbuzovali mladé muže k tomuto povolání. Nebude-li kněz, nebude také svaté přijímání, tak jak
jsem to řekl rodičům při posledním setkání.

Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
když čtete tento krátký článek, tak děti, které se v průběhu školního roku připravovaly na I. svaté přijímání, mají vše již za sebou.
Doufám, že to nebyla jen formalita, ale opravdové vnímání přítomného Krista v Nejsvětější svátosti.
Je na místě se zamyslet o významu Eucharistie v našem životě. Tedy svátost oltářní je živý Pán Ježíš pod způsoby chleba
a vína. Byl to Pán Ježíš, který ustanovil tuto svátost a předal tento úkol apoštolům a jejich nástupcům, aby konali až do skonání
světa.

Drazí bratři a sestry, přeji Vám krásné prázdniny a dovolené s požehnáním Otce a Syna a Ducha svatého.
P. ThDr. Radovan Hradil

Toto poslání přešlo na nástupce apoštolů (biskupy), kteří světí
kněze a ti mají pověření vysluhovat tuto svátost každodenně.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM NAŠEHO PANA FARÁŘE
Letos si připomínáme významné životní jubileum našeho pana
faráře P. ThDr. Radovana Hradila. Je to 25. výročí kněžského svěcení a s ním spojený počátek jeho pastýřské služby. Otec Radovan
přijal kněžské svěcení dne 18. června 1994 v Olomouci a byl ustanoven kaplanem v Krnově. Následovala služba v Javorníku, poté
ho životní cesta zavedla do Ludgeřovic, v roce 2000 do Chlebovic a od léta 2007 je farářem ve Velkých Hošticích.

svaté dne 30. května ve Velkých Hošticích, kam se sjeli kněží z celé ostravsko-opavské diecéze a gratulovali panu faráři.
Ta druhá proběhne dne 23. 6. 2019 ve farním kostele sv. Jana
Křtitele.
Děkujeme otci Radovanovi za duchovní vedení farního společenství našich tří obcí a za vstřícné jednání. Do dalších let přejeme
pevné zdraví a hojnost Božího požehnání, stálou posilu Ducha
svatého a pomoc Panny Marie.
Zuzana Kašná

foto: Ing. Josef Mikolajský

Podobné slavnostní okamžiky jsou důvodem radosti, blahopřání
a oslav. Ta první se konala v rámci kněžské konference a mše
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INFORMACE Z OBCE
ZLATÁ SVATBA
Už je to dlouhých padesát let, kdy Robert a Věra Hankovi stvrdili svým
„Ano“ svůj manželský slib dne 26. 4. 1969 v katedrále Nanebevzetí Panny
Marie v Opavě.

foto: archív manželů Hankových

Toto své významné životní jubileum si připomenuli na Obecním úřadě
v Chlebičově a pak oslavili se svou rodinou a nejbližšími příbuznými. Během jejich společné cesty životem se toho hodně změnilo. Pan Robert se
po svatbě přestěhoval o asi 100 metrů do rodného domu paní Věry a dům
pak postupně spolu zvětšovali a upravovali až do dnešní podoby. Vychovali
spolu dvě dcery a teď jim dělají radost také tři vnuci a pes.
Pořád jsou aktivní, pan Robert rád jezdí na kole, pracuje na zahradě a stará se o údržbu aut a domu. Paní Věra pečuje o kytky a bylinky, ráda šije
a věnuje se domácnosti. Večer pak spolu často chodívají na procházky
po Chlebičově a okolí, ale někdy vyrazí i na společný výlet s vnoučaty nebo
si dopřejí lázeňský pobyt.

foto: Barbora Chmelařová

Do dalších společných let jim u příležitosti zlaté svatby hodně štěstí, zdraví,
rodinné pohody a vzájemné tolerance a úcty přeje za celou rodinu Eva
Hanková.

PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ

SENIOŘI

14. 9. 2019 / VÝSTAVA PSŮ / areál Lipjo

Každé první úterý máme setkání seniorů. V květnu
jsme oslavili Den matek, z obecního úřadu nám koupili koláče a kafe. Chtěla bych ještě jednou za všechno poděkovat! Děti ze školy nám přišly zarecitovat,
zazpívat a Evička nám zahrála na klávesy. Bylo to
všechno moc pěkné a všem se to moc líbilo.
V červnu jsme měli dvě jubilantky, a tak bylo zase
veselo!
Ještě se na opékání těšíme a tak náš rok ukončíme!
Dva měsíce prázdnin máme, vnoučata si pohlídáme.
A v září zas zájezdem začínáme!

21. 9. 2019 / VINOBRANÍ / kulturní dům

Za všechny seniory Maruš

29. 6. 2019 / IX. ročník nohejbalového turnaje dvojic / školní hřiště
6.-7. 7. 2019 / CHOVATELSKÁ VÝSTAVA / areál chovatelů
13. 7. 2019 / MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI / chata Lovka
27. 7. 2019 / MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO / fotbalové hřiště SK Viktorie
4.-9. 8. 2019 / DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR / fotbalové hřiště SK Viktorie
10. 8. 2019 / ZAHRÁDKÁŘSKÝ VEČER s vyhlášením soutěže
o nejrozkvetlejší obydlí / areál zahrádkářů
17.-18. 8. 2019 / DNY OBCE CHLEBIČOV / areál Lipjo
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI
Dne 16. 3. proběhla v kulturním domě výroční schůze ZO ČZS
Chlebičov, na které se volil nový výbor na dalších pět let.
Výbor obhajoval své původní složení a jelikož nikdo nebyl proti, zůstal stejný, a to v následujícím složení: předseda pan Jaromír Válek,
zástupce předsedy paní Marta Tutková, pokladník pan Milan Šupík,
hospodář pan Petr Michalík, předseda kontrolní komise pan Ruda
Adamík a členové pan Jirka Otlík a paní Ivana Lavická. Hned nato
se přijímali noví členové: paní Milena Vaclavíková, slečna Vendula
Vaclavíková a manželé Jan a Veronika Lavičtí. Momentálně máme
48 členů.
Po malém občerstvení se uskutečnila přednáška pana Milana
Sedláčka o škůdcích na zahradě a jak proti nim bojovat s omezením chemie. Přednáška se hodně líbila, za což jsme panu Sedláčkovi poděkovali.
Naší další akcí bude soutěž o nejkrásnější rozkvetlé obydlí, na kterou vás tímto zvu.

foto: Ivana Lavická

V tomto čtvrtletí oslavují své půlkulatiny:
Pan Vilém Poštulka / 75 let
Pan Stanislav Slivka / 55 let
Paní Milena Václavíková / 55 let
Pan Petr Michalík / 55 let
Za všechny členy přeji oslavencům hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Za zahrádkáře Ivana Lavická
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
čení soutěže proběhlo slosování hodnotné tomboly. Děkujeme
za účast všem aktivním členům, sponzorům, divákům a obci Chlebičov.

Končící jaro bylo v našem sboru ve znamení mnoha akcí určených
pro širokou veřejnost, a to nejen z řad občanů Chlebičova.
Nejdříve ale zpětně gratulujeme k životnímu jubileu naší dlouholeté člence paní Jiřině Migotové, která v březnu oslavila své
60. narozeniny. A gratulace také posíláme manželům Hankovým
k výročí zlaté svatby.

Na závěr žádáme naše členy, aby v případě oslav životního jubilea,
výročí sňatku či svatby informovali výbor alespoň měsíc dopředu.
Budeme se na Vás opět těšit v našem stánku při příležitosti slavností Dnů obce Chlebičov v srpnu a přejeme příjemné prožití léta.

V neděli 19. 5. jsme uspořádali v areálu koupaliště Lipjo již tradiční odpoledne plné zábavy určené hlavně pro děti – Dětský den.
Děti plnily jednotlivé úkoly na stanovištích, jako třeba sestřik terče,
jízdu zručnosti na koloběžce mezi kužely, střelbu ze vzduchovky,
a za jejich splnění byly odměněny sladkostí či drobným dárkem.
Dále se mohly svézt na koni nebo bryčce, zaskákat si v nafukovacím hradu, nechat si namalovat obrázek na obličej a hlavní zábavou byly ukázky vozidel a vybavení profesionálních hasičských
a policejních vozidel včetně ukázky výcviku psů. Zajištěno bylo
také bohaté občerstvení a krásné počasí. Děti si mohly pochutnat
na párku v rohlíku a pití zdarma. Hojná účast byla jak ze strany
dětí, tak i jejich doprovodu, a to nejen z naší obce. Tímto chceme
poděkovat těm, bez kterých by se tato akce nemohla uspořádat,
a to jsou sponzoři: Rudolf Havlický – sklenářství, Stanislav Ciminga, Hanke Strojírna s. r. o., Milan Rohovský – květinářství, Jindřich
Vavřinčík – elektro, Aleš Karli – pohostinství Kastelán, Radim Onderka – zednické práce, David Klimek – servis plynových zařízení,
Emil Klímek – soustružnické práce, Jiří Přibyla – lité podlahy, Tomáš Starý – opravy vozidel, František Gašperák – zednické práce,
Jiří Stromský a Jiří Schvacha – stolařské práce, Aleš Kašný – revize plynu, Kamil Mucha – izolační práce, Jakub Otlík, smíšené zboží
MATYP, Řeznictví a uzenářství Latoň s. r. o. , Kofola a. s., Bidfood
Opava s. r. o., SK Viktorie Chlebičov, chovatelé Chlebičov, zahrádkáři Chlebičov, FC Bžž a AVZO Chlebičov.

Radka Königová

Skvělé počasí a nálada se přenesla také na následující akce, a to
během víkendu 8. a 9. 6., kdy jsme v sobotu uspořádali 8. ročník
soutěže Opavské ligy veteránů, který byl současně také 7. ročníkem Memoriálu Antonína Čecha. Naši muži se umístili na 4. místě,
vítězství slavily Štěpánkovice.

foto: Ing. Josef Mikolajský

V neděli následovala soutěž v hasičském požárním útoku zařazená do seriálu soutěží Moravskoslezského poháru a naše sportovní družstvo obsadilo čtvrtou, tedy bramborovou pozici, a to
bylo důvodem k velké radosti. V průběhu soutěže probíhala sbírka určená pro našeho kamaráda Zdendu Pavelka, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Zvláště dojemné pak bylo, když vítězné
a ohodnocené týmy darovaly vybojované finanční odměny
do sbírky na zakoupení speciálního vozidla právě pro Zdendu.
Z vítězství ve 4. kole MSP se u nás radovali za muže nováčci z Hrabůvky a za ženy pak tým z Kozmic.
Obě vydařené akce se konaly v areálu koupaliště Lipjo a během celého víkendu bylo zajištěno bohaté občerstvení, například
v podobě točeného piva či lahodných uzených křup. Po ukon8

MOTOSRAZ CHLEBIČOV 2019 BYL JEŠTĚ LEPŠÍ, NEŽ JSME DOUFALI
Zase po roce se konala jedna z největších akcí, která se v Chlebičově pořádá – MOTOSRAZ Chlebičov našeho spolku AVZO
Chlebičov. A letos návštěvníky z naší vesnice i širokého dalekého
okolí čekala opravdu silná nálož rockové muziky, zábavy, soutěží,
dobrého jídla a pití.
V pátek 31. května jsme spojili Motosraz s kácením máje, a tak
už od podvečera přicházely rodiny s dětmi, opékaly špekáčky, které dostaly, a pomalu se scházeli lidé z okolí. Zároveň se začali sjíždět motorkářky a motorkáři, aby si zajistili hezké místo k sezení,
k zábavě, ale třeba i k přespání.
O májku proběhlo losování a tentokrát mělo charitativní kontext –
peníze utržené za losy šly rovnou do kasičky pro hendikepovaného Zdendu Pavelka, kterého mnozí známe např. z chlebičovského
dětského stanového tábora.
Vylosovaný výherce si mohl pokácet májku a pak to začalo: zahrála kapela FANTOM, proběhla soutěž o nejlépe laděný výfuk
a později vystoupilo seskupení JEN TAK. Večer zakončila pikantní
soutěž miss mokré tričko a další rocková hudba.
V sobotu se všichni těšili na společnou vyjížďku, kterou odstartovali ve 14:00 hodin. Přehlídku silných strojů si nenechala ujít většina spoluobčanů, lidé lemovali ulice, mávali.
Následoval další program plný motorkářských soutěží a muziky
– večer zahrála kapela HEADFIRE, později legendární PUMPA
a na závěr Horkýže slíže revival. Zábava pokračovala celou noc
a atmosféra byla neuvěřitelná. Ze všech nejlepší ale byly naše drahé manželky, které se opět postaraly o luxusní pohoštění. Díky jim,
našim sponzorům a všem účastníkům!

foto: Ing. Josef Mikolajský

Za AVZO Chlebičov Milan Borsutzký
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV
Jaro v mateřské škole jsme si opět všichni báječně užili. Ve školce
jsme přivítali divadlo Letadlo se svou krásnou a veselou pohádkou,
obohacenou o nápadité kulisy a rekvizity. Se staršími dětmi ze třídy
Soviček jsme v dubnu navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě,
kde byl pro děti připraven vzdělávací program o životě medvědů
a děti mohly zhlédnout také bohatou expozici zvířátek. O týden
později jsme vyrazili do Základní umělecké školy v Opavě na hudebně zábavný pořad Klauniáda věnovaný hudebním nástrojům.
Jelikož na jaře většina z nás vyráží do přírody a velmi často na kole,
tak i my se školkou jsme jeli na dopravní hřiště do Malých Hoštic, kde si děti mohly vyzkoušet zručnost při jízdě na odrážedlech
a koloběžkách, a také si procvičily své znalosti dopravních předpisů. V květnu si obě třídy připravily hezký program u příležitosti
oslavy svátku všech maminek.

Na začátku června jsme uspořádali zahradní slavnost, kde jsme
slavnostně pasovali naše předškoláčky. Byl připraven veselý program v podání klaunů a děti mohly zůstat i na noční spinkání
ve školce.
Ráda bych poděkovala všem kolegyním, paní starostce a zastupitelům obce i rodičům za pěknou spolupráci v průběhu celého školního roku a přeji jim příjemné strávení léta a dovolených. Dětem
přeji, ať si prázdniny pořádně užijí bez nehod a nemocí a našim
budoucím prvňáčkům úspěšný start do další etapy jejich života.
Za kolektiv MŠ
Jana Borunská

foto: Jana Borunská

Konec roku je tradičně spojený také s výlety, a tak i my jsme vyrazili, a to dokonce na výlety dva. Nejdříve nás čekal dopolední výlet
na zámek v Kravařích, kde byl nachystán nádherný program
pro děti. Kromě prohlídky zámku vedeného Bílou paní zde děti
měly příležitost povozit se na konících, zasadit si bylinku či připravit pochoutku z marcipánu. Druhý výlet nás čekal do Světa techniky v Ostravě. Děti si pohrály a zařádily v expozici Dětského světa
a starší děti se také zúčastnily vzdělávacícho programu Svět plný
barev.

ZŠ CHLEBIČOV
Masopustní průvod
V úterý 5. 3. 2019 prošel vesnicí průvod masopustních maškar.
Byl to již čtvrtý ročník, který uspořádala 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 pohostily důchodkyně, párky jsme dostali u pana Latoně a v Matypu,
v Siestě a Tempu 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.

Projekt Polytechnická výchova
Dne 6. 3. 2019 se žáci všech tříd zúčastnili projektu POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA pro žáky základních škol v Kulturním domě
ve Služovicích. Žáci byli rozděleni do 7 skupin a postupně procházeli přichystaná stanoviště, která byla zaměřena na různá řemesla.
Žáci se nejen dozvěděli mnoho informací o jednotlivých řemeslech, ale mohli si je také prakticky vyzkoušet a na vlastní kůži poznat, co jednotlivé profese obnáší.
Na stanovišti reprezentující pokrývačství žáci zatloukali hřebíky,

pracovali s nastřelovací pistolí, pokládali krytiny a žlaby. Žáci také
vrtali a řezali dřevo na stanovišti se jménem Ruční nářadí. Řemeslu kominictví byla věnována dvě stanoviště, nejprve žáci lezli
po lešení a čistili komín, následně byli seznámeni s inspekční technikou, jako je třeba kamera s lokátorem a s různými digitálními
a laserovými měřidly. Ke kominictví neodmyslitelně patří také péče
o životní prostředí, což bylo také jedno ze stanovišť. Opomenuta
nebyla ani bezpečnost práce a požární ochrana, kde žáci poznávali
různé ochranné pomůcky a piktogramy. Nechybělo ani soutěžení,
kde se prověřovala jemná motorika žáků, úkolem bylo co nejrychleji zašroubovat několik různě velkých metrických matic. Řemeslníci si získali žáky nejen svou zručností, ale také velkou ochotou
a milým přístupem. Všem tímto děkujeme a těšíme se na další
podobně vydařenou akci.
Mgr. Nikola Kubná

Ponožkový den
Dne 21. března jsme si i letos na naší škole připomněli Světový den
Downova syndromu Ponožkovým dnem a podpořili jsme lidi s tímto handicapem tím, že v tento den si naši žáci ze všech tříd oblékli
každou ponožku jinou a paní vychovatelky děti v pestrobarevných
ponožkách vyfotily.
Ponožky symbolizují chromozomy – část buňky, jejichž anomálie
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způsobuje Downův syndrom. Ponožkový den poukazuje na to, že
lidé s Downovým syndromem jsou součástí naší společnosti.

ného mýdlových bublin a písniček. Pro posilnění si děti daly párek
v rohlíku a čaj. Počasí nám přálo a po celou dobu se na nás usmívalo z modré oblohy slunce. Den dětí se všem velice líbil, určitě se
do Velkých Heraltic ještě podíváme. Děkujeme všem organizátorům za krásný den.
Mgr. Milena Široká

Mgr. Adriana Benšová

Den Země

foto: Ing. Josef Mikolajský

foto: Ing. Josef Mikolajský

Dne 25. 4. 2019 jsme si na naší škole připomněli Den Země. Již
od rána se každá třída zaměřila na určitý úsek v okolí školy a žáci
v ochranných rukavicích sbírali do připravených pytlů odpad.
I když je Chlebičov obec pěkná a čistá, nevěřili byste, že jsme nějaké odpadky přece jen našli. Všichni jsme měli dobrý pocit, že
jsme přispěli k udržování pořádku a k ochraně životního prostředí
naší obce.
Po dobré svačince jsme se vydali na přírodovědnou vycházku
na chatu Lovku, která byla spojena s besedou o myslivosti, kde
nás už čekali členové Mysliveckého spolku Angelika. Myslivci nám
vyprávěli o náplni své práce, kterou je ochrana přírody a okolní
krajiny a provozování myslivosti. Děti nejvíce zajímalo, která zvířata
zde žijí. Dozvěděly se, že je to zvěř spárkatá, pernatá a srstnatá. Vyskytují se tady srnky, zajíci, bažanti a koroptve a výjimečně i divoká
prasata. Myslivci se o lesní zvířátka starají a v zimě je pravidelně
přikrmují.
Mgr. Adriana Benšová

Svátek maminek

foto: Mgr. Miroslava Banovcová

Pro všechny maminky i babičky děti připravily se svými učitelkami pestrý kulturní program, aby společně oslavili Den maminek. V úterý 14. května odpoledne v našem Kulturním domě
přivítaly paní ředitelka školy Mgr. Milena Široká a paní starostka
Ing. Zuzana Kašná všechny maminky, babičky a další hosty. Celý
kulturní program uváděli naši žáci 5. třídy a předvedli se jako
výborní moderátoři. Všechny děti věnovaly s láskou svým maminkám a babičkám pěkné písničky, básničky, tanečky a zahrály
i na flétničky, housličky a na další hudební nástroje. Na závěr děti
zazpívaly společnou píseň a rozběhly se za svými maminkami
a babičkami s milým přáníčkem a s nejsladším poděkováním –
pusinkou.
Mgr. Adriana Benšová

Den dětí ve Velkých Heralticích

foto: Mgr. Miroslava Banovcová

V pátek 24. května jsme byli pozváni na Střední školu a do Dětského domova ve Velkých Heralticích, kde byl pro děti z okolí připraven pohádkově zábavný program. V prostředí zámeckého parku
na nás čekala spousta stanovišť s pohádkovými bytostmi a s rozličnými úkoly. Při splnění zadaného úkolu děti dostaly sladkost
nebo nějakou drobnost a razítko do kartičky. Na jednom ze stanovišť se děti seznámily s hasičskou výstrojí a zkusily si pustit sirénu.
Kdo chtěl, mohl se jít podívat na věž a spolu se zámeckou paní
zazvonit na zvon a z ochozu věže si prohlédnout krásné okolí. Odvážlivci absolvovali jízdu na čtyřkolce, milovníci zvířat se mohli povozit na koních a zhlédnout výcvik francouzského ovčáka. Všechny
přítomné pobavil klaun, který děti zapojil do svého programu pl11

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / ZŠ VELKÉ HOŠTICE
ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Kniha je můj kamarád
Na jaře jsme navštívili místní knihovnu. Děti se seznámily s prostory knihovny, s vybavením, dostaly všeobecné informace o knihovně. Dozvěděly se, jak se v knihovně chovat, jak knížky vyhledávat,
zjistily, jakým způsobem jsou v policích knihy rozděleny. Povídali
jsme si o knize, odpovídali na otázky, které pro poctivé čtenáře byly
jednoduché, a také jsme si vyplnili zábavný kvíz plný pohádek. Dětem se odpoledne moc líbilo.

Jízda zručnosti
Co jiného na jaře, než s dětmi oprášit jejich cyklistické vědomosti
a zručnost na kole. Jako vždy jsme si prošli teorii, jako je povinná výbava kola, povinná výbava cyklisty, dopravní značky, jízda
v provozu apod. Děti si napsaly dopravní testy, na interaktivní tabuli jsme si vyzkoušeli křižovatky, které jsou pro děti vždy oříškem,
a když jsme to všechno zvládli, tak už nás čekala naše oblíbená
jízda zručnosti. Počasí nám vyšlo a děti se těšily. Trasu si všichni
několikrát projeli, těžší překážky s pomocí zvládali bez obtíží, takže
není co dodat, jen budeme doufat, aby vše předvedli i v provozu.

Florbal 4. třídy

foto: Zuzana Slavíková

V pondělí 25. března jsme jeli do Opavy na florbalový turnaj, který pořádala ZŠ Englišova. Sešlo se nás 7 týmů, hráli jsme každý
s každým v 6minutových intervalech. Všichni se moc snažili, bylo
to velice napínavé. Kluci byli šikovní, předvedli krásnou týmovou
práci a sbírali jeden bodík za druhým. Nakonec jsme vybojovali
krásné druhé místo. Všem hráčům děkuji za ukázkovou fair play
hru a za reprezentaci školy.
Zuzana Slavíková

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
v parku podívat na vystoupení sokolníků s dravými ptáky. Téhož
dne odpoledne se ve škole konaly velikonoční dílničky, které navodily jarní a velikonoční atmosféru.

Také poslední čtvrtletí letošního školního roku bylo a je věnováno
našemu hlavnímu cíli – výuce, vyučování. Přesto se na škole konalo mnoho zajímavých akcí, některé z nich níže zmiňujeme.
18. 3. se konala schůzka s rodiči nově dojíždějících žáků. Rodiče
z Chlebičova, Malých Hoštic i Kravař se dozvěděli důležité informace o tom, jak to na naší škole chodí, byly zodpovězeny jejich
dotazy apod. A byli také ujištěni o tom, že se na naše nové žáky
těšíme, a doufáme, že se jim bude u nás líbit.

16. 4. byl velmi důležitý den pro všechny žáky i učitele: konala
se čtvrtletní pedagogická rada a poté třídní schůzky. Byl hodnocen
prospěch a chování žáků.
18. – 22. 4. si všichni odpočinuli v rámci velikonočních prázdnin.

Květen 2019

Duben 2019

Hned 1. května bylo volno – státní svátek, 8. 5. také – k tomu dva
dny volna pro žáky, takže si opět všichni mohli odpočinout.

4. 4. se všichni žáci školy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda.

19. 5. vystoupily děti naší školy na obecní oslavě Dne matek.

10. a 11. 4. se ve škole konal tradiční sběr papíru. Děkujeme všem –
žákům i jejich rodičům, kteří se zapojili a pomohli tak škole.

22. 5. jeli žáci II. stupně na exkurzi na Dlouhé stráně – a přestože
jim počasí nepřálo, byl to zajímavý zážitek pro všechny zúčastněné.

11. 4. bylo sice nepříznivé počasí, ale i tak se žáci celé školy mohli
12

ZŠ VELKÉ HOŠTICE / SPORT
V pátek 28. 6. rozdáme vysvědčení – a pak už hurá na prázdniny!

31. 5. se ve škole neučilo, vždyť následující den byl Den dětí. Učitelé si pro žáky připravili Pevnost Boyard a smíšená družstva žáků
z různých tříd zaplnila prakticky celé okolí školy i přilehlý park. Byla
to velmi zdařilá oslava.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům z Chlebičova, kteří věří naší škole a posílají k nám své děti. Vážíme si toho
a snažíme se, abyste byli spokojeni.
Věřím, že budeme i nadále spolupracovat ke vzájemné spokojenosti.

Červen 2019
Tento měsíc je ve znamení zvýšené píle žáků, kterým se uzavírají
známky.
Závěrečná pedagogická rada je naplánována na 20. 6. Je to ale
také měsíc výletů – na ty vyrazí všechny třídy.

Přeji všem dětem krásné prázdniny a všem dospělým klidné léto
k zotavení.
Snad vyjde počasí a Vy všichni si užijete společně prožívané chvíle
– rodiče i děti.
Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka ZŠ Velké Hoštice

foto: Mgr. Pavel Straub

Poslední týden školního vyučování je věnován úklidu tříd, odevzdávání učebnic, stěhování všeho druhu a také různým aktivitám jednotlivých tříd.

FUTSAL TEQUILKY SK VIKTORIE CHLEBIČOV
dobu této sezóny pomáhali jak finančně, tak hmotně a hlavně nás
hnali dál svým pozitivním přístupem. Mezi sponzory patří SK Viktorie Chlebičov, obec Chlebičov, manželé Kašní, Patrik Lamla, Minikaravany Petra. Ještě jednou moc DĚKUJEME!!!
Hráčky: Eliška Stanjurová, Barbora Hýlová, Kateřina Waszutová,
Sára Plzáková, Martina Robotová, Jana Schwarzerová, Romana
Mikysková, Kateřina Vojtková, Lucie Hlavenková, Petra Antalíková,
Lucie Schwarzerová, Radka Bednaříková, Lenka Roháčková, Monika
Černá, Veronika Vítková.
Manažerka: Eva Hýlová
Eliška Stanjurová

foto: archív FAČR

Sezóna je u konce a s ní i finálový turnaj Mistrovství republiky
žen ve futsalu. Ten se konal po roční pauze opět v Plzni v sobotu
15. 6. 2019. Jako obhájkyně titulu jsme patřily mezi favority turnaje.
Po nevydařeném podzimu se nám povedlo umístit se na druhém
místě v kvalifikaci Moravskoslezského kraje. Zajistily jsme si tak
dobrou pozici pro finálový turnaj. Toho se zúčastnilo šest nejlepších týmů republiky. Ve skupině „A“ bojovaly týmy Plzně, České Lípy
a Chlebičova. Ve skupině „B“ pak týmy Baníku Ostrava, Brna a Liberce. Po vyrovnaných bojích jsme se nakonec umístily na krásném
třetím místě.
Rády bychom moc poděkovaly sponzorům, kteří nám po celou
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SPORT
FOTBAL - MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Tak nám skončila sezóna. Mladší přípravka se v soutěžním ročníku
2018/2019 umístila na krásném druhém místě. Za celou sezónu
jsme prohráli pouze jediný zápas a celkem jsme získali 33 bodů
s aktivním skóre 162:42. Během sezóny jsme se účastnili několika
turnajů, kde jsme se vždy umístili na těch nejvyšších příčkách. Takže za celou sezónu panuje velká spokojenost a obrovská pochvala
pro všechny naše fotbalové naděje.

V sobotu 8. června starší přípravka odehrála mezinárodní turnaj v Hněvošicích. Při účasti 11 týmů jsme se umístili na pěkném
5. místě. Nejlepším brankářem turnaje se stala Natálie Přibylová.
Kluky čeká ještě jeden turnaj 29. června ve Štěpánkovicích. Mladší
přípravka pak odehraje 15. června turnaj v Raduni. Po letní přestávce
asi začneme znovu trénovat po dětském letním táboře. O tom, jaké
ročníky budeme přihlašovat do další sezóny, ale budeme rozhodovat již dříve. Proto prosím rodiče, jejichž dítě baví kopat do balónu
a chtěli by si s námi zatrénovat, aby se spojili s trenéry. Hlavně se jedná
o naše nejmenší (ročník 2011 a mladší), protože těchto dětí je velmi
málo a pravděpodobně tento ročník nebudeme schopni přihlásit.

Starší přípravka získala 28 bodů (skóre 140:90) a skončila na výborném třetím místě. Téměř ve všech utkáních kluci předváděli
velmi kvalitní a bojovné výkony. Je vidět, že je fotbal baví a dělají velkou radost nejenom nám trenérům. Doufáme, že jim takové
nadšení vydrží co nejdéle. Pod úspěchy obou našich týmů jsou
podepsaní také naši fanoušci, kteří chodí na zápasy naše hráče
podporovat ve velkém počtu.

Na závěr bych chtěl popřát všem dětem, ať si co nejlépe užijí prázdniny a ať přes letní přestávku na fotbal úplně nezanevřou a občas
si zajdou s kamarády na hřiště zakopat. Určitě se tam potkáme.

foto: Petra Holleschová

Jiří Hollesch, trenér

FOTBAL - DOROST
S ukončeným ročníkem okresní soutěže dorostu "Ondrášovka"
2018/2019 musíme být spokojeni. V konečné tabulce jsme obsadili
krásné 2. místo s počtem bodů 36 za dvanáct vítězných utkání a čtyři
porážky. Skóre máme vysoce aktivní 65:37! Nejpilnějšími střelci byli
F. Woch, L. Buga, S. Zvolenský a J. Bena. Pochvalu si samozřejmě zaslouží všichni kluci.

Ovšem Ti, co byli na hřišti, bojovností a nasazením dokázali, že jim
na fotbale opravdu záleží.

Ke konci soutěže nám trošku docházel dech. V posledních dvou
mistrovských utkáních jsme utrpěli vysoké porážky. Trápilo nás
pár zranění, hromadily se omluvenky, ať už důvody byly vážné
nebo lajdácké! To mělo za následek, že jsme asi ve třech nebo čtyřech zápasech nedali dohromady ani základní "jedenáctku" hráčů.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří nám fandí, rodičům i prarodičům,
kteří s námi jezdí na výjezdová utkání, T. Starému, výboru SK Viktorie
atd. Všem přeji krásné a pohodové prázdniny.
Roman Stanjura

Nyní nás čeká letní přestávka, kdy si musíme sednout a vyjasnit si, jestli bude v našich silách dorost udržet (dva kluci přešli
do "A" mužstva, čtyři dovršili hranici dorosteneckého věku atd.) nebo
se pokusíme o založení "B" týmu.
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CHLEBIČOV BERE SEZÓNU JAKO POVEDENOU
MUŽI SK VIKTORIE CHLEBIČOV
Fotbalisté Chlebičova se vyšvihli do horní části tabulky, takže
bereme sezónu jako povedenou. Jedinou kaňkou byly zdravotní
problémy hráčů, proto jsme dohrávali sezónu velmi oslabeni.

zranil v přípravě (Achillova šlacha) a zapojil se až na poslední tři kola. Radek (stehenní sval) v průběhu sezóny vynechal
a v závěru se zranění obnovilo a musel vynechat poslední tři utkání. Buga (výron v kotníku a potíže s Achillovou šlachou) musel vynechat víc jak polovinu jarní části. Korbel
na poslední dva zápasy vypadl z důvodu svalového zranění.
A v polovině dubna skončil z pracovních důvodů i Gabaj.

Po povedené zimní přípravě jsme nastoupili k mistrovským
utkáním, kde jsme odehráli 12 zápasů. 8x vyhráli, 1x remizovali
a 3x prohráli. Obsadili jsme 4. místo se skóre 24:14. Nejlepší
střelci jsou Korbel 8, Moša 4, Kužel 4, Tkadleček 3, Boháč 2,
Majewski, Buga a Radek po jednom.

Zhodnocení mužstva očima trenéra:
Rád bych pochválil celý kolektiv, protože každý má svou roli
v mužstvu. Výjimku ovšem udělám u dorostence Maxmiliána
Starého, kterého jsem zmiňoval už v podzimní části, tento hráč
dělá obrovské pokroky. Také Kryštof Ihn, který je brankář, pravidelně s mužstvem trénuje a chytá za chlebičovský dorost.

Nakonec jaro bylo povedené, ale tohle mužstvo má samozřejmě velký potenciál. Jsem rád, že jsme před sezonou udrželi mužstvo bez větších změn a kádr doplnili. Opustil nás
Teichmann, ale byl nahrazen Boháčem, obráncem Došlou
a záložníkem Mošou.

Jiří Swiech, trenér

Po kolísavých výsledcích na začátku jarní části jsme remizovali s Bolaticemi a výhrou v Kobeřicích (Kobeřice prohráli
po 17 kolech bez porážky!) – což byl zlomový moment – jsme
začali pravidelně bodovat a šli tabulkou výš a výš.

Jubilea členů SK za 2. čtvrtletí 2019
Jiří Novák / 75 let
Josef Harazim / 60 let

Tabulkové cíle si sice kluboví představitelé nestanovili, přesto
si myslím, že můžou být spokojeni. Mužstvu jsem věřil, ale bylo velmi náročné pro mužstvo táhnout jaro v malém počtu hráčů. Zraněný Mikuš (po souboji prasklá lebeční kost) byl velkou ztrátou. Posila mužstva Boháč se

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.

Představujeme nové logo
SK Viktore Chlebičov
Výkonný výbor sportovního klubu měl
už v minulosti v plánu pozměnit design
svého znaku – loga klubu.

foto: Petr Wiedenka

Tuto inovaci a radikální změnu našeho
loga nám pomohla navrhnout grafička,
paní Olga Zmelíková, které tímto děkujeme.
Kamil Stanjura

Foto z přátelského utkání SK Viktorie Chlebičov – SFC Opava dne 15. 6.
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SPORT / POZVÁNKY
BADMINTON ŽENY
Letos v květnu se ve sportovní hale v Chlebičově odehrál další
badmintonový turnaj žen za podpory SK Viktorie Chlebičov. Tentokrát se hrála čtyřhra. Dvojice byly vylosovány na místě, a o to to
bylo zajímavější. Sešlo se celkem 7 dvojic, jejichž síly byly poměrně
vyrovnané.

Šupíková s Eliškou Šupíkovou proti Vendule Václavíkové a Evě Balarinové. Napínavý zápas skončil ve prospěch Venduly a Evy. Třetí
místo vybojovaly Jana Tutková s Barborou Montagovou. Každá
hráčka si z turnaje odnesla symbolickou cenu a pěkně protáhnuté tělo. Naštěstí se to tentokrát obešlo bez zranění. Holky, děkuji
za účast a uvidíme se na říjnovém turnaji.
Eva Balarinová

foto: Alena Montagová

V souboji o 1. místo se z důvodu stejného počtu bodů utkaly Iveta
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ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

✆ 728 644 712
gastro zboží

všeho druhu · lihoviny · víno ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavská desítka 10˚
559,-/20 L
(1L=27,96)
829,-/30 L
(1L=27,64)
1.349,-/50 L
(1L=26,98)
Opavská jededenáctka 11˚
599,-/20 L
(1L=29,96)
889,-/30 L
(1L=29,64)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavský ležák 12˚
(1L=31,96)
639,-/20 L
949,-/30 L
(1L=31,63)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS

Přemek

Polotmavá jedenáctka

929,-/30L
Černá Opava

(1L=30,96)

989,-/30L

(1L=32,96 )

Tmavý ležák

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-, 50L/ 1 000,mu sudu
Ke každé ar
Zlatov
A!
ZDARM
sklenice
V prodeji
Dárkové poukázk
y

Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

200,- , 300,- a 50

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

0,-

ZAL.

www.napojove-centrum.cz

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

0

a příslušenství
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NADAČNÍ FOND PAVLA NOVOTNÉHO
POCHOD ZA POZNÁNÍM PRAJZKÉ SE VYDAŘIL!!!
V sobotu 11. května 2019 se uskutečnil tradiční POCHOD ZA POZNÁNÍM PRAJZKÉ, který letos uspořádal Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci s obcí Chlebičov.
Tato akce byla součástí projektu "PODPORA KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ
REVÚCE", který je spolufinancován z Operačního programu regionálního rozvoje INTERREG V-A Slovenská republika – Česká
republika, kód programu: CZ/FMP/11b/01/029. Součástí tohoto
projektu jsou celkem tři společné akce, první byl "Pochod za poznáním Prajzké“, druhou akcí je „Memoriál Alfréda Bitomského“
v kopané a třetí akcí jsou „Dny obce Chlebičov“. Celkové způsobilé
náklady projektu činí částku 17 150,20 EUR a příspěvek z EFRR je
max. ve výši 11 647,29 EUR.
Během startu pochodu si účastníci všimli zbrusu nových 2 ks velkopacitních stanů o rozměrech 6 x 6 m, dále pak 15 ks pivních
setů a 2 ks plynových ohřívačů. Všechny tyto věci byly pořízeny
v rámci tohoto projektu. Projekt probíhá od 1. 1. 2019
do 31. 10. 2019. Konečným uživatelem dotace je obec Chlebičov.
Na začátku pochodu zazněly hymny obou států, své řeči přednesli
představitelé obou obcí a posléze jsme vyrazili na trasu pochodu.

Jménem všech pořadatelů děkuji moc vedení obce a zaměstnancům OÚ Chlebičov za pomoc s organizací pochodu a pak především úžasným starostům Služovic, Hněvošic a Sudic, protože jejich
výklady a proslovy byly úžasné. Rovněž děkuji manželům Lence
a Patrikovi Lamlovým a panu Renému Musilovi.
Statistické údaje ze sobotního pochodu. Celkem se jej zúčastnilo 91 osob, z toho 40 lidí bylo ze slovenských Liptovských Revúc.
Urazili jsme celkem 15,5 km, prošli přes katastry 5 obcí, prohlédli
si několik pamětihodností a dalších zajímavostí a hlavně zažili neskutečnou srandu...
A HLAVNĚ JSME POCHOD VĚNOVALI NAŠEMU KAMARÁDOVI
JENDOVI KUBNÉMU – JENDO BOJUJ!!!
PS: Na pochodu jsme se všichni domluvili, že letos pojedeme navštívit kolegy do slovenských Liptovských Revúc. Nadační fond
uspořádá dvoudenní zájezd v druhé polovině měsíce září, prosím
sledujte naše webové stránky www.nfpavlanovotneho.cz nebo
Facebook.
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady,
Nadační fond Pavla Novotného

foto: Ing. Josef Mikolajský

Letos trasa vedla z Chlebičova přes Štěpánkovice-Svobodu
do Služovic-Vrbky, kde byla v krásných prostorech hasičské zbrojnice první zastávka. Pan starosta Petr Weczerek se svými kolegy
si připravili skvělý program včetně výborného občerstvení. Kolegové ze slovenských Liptovských Revúc si mohli prohlédnout
hasičskou techniku a něco málo se dozvěděli o obci Služovice.
Posléze jsme se vydali, pro mnoho účastníků po neznámé cestě,
do Hněvošic, kde už na nás čekal pan starosta Josef Kremser v jejich překrásném dřevěném kostelu sv. Petra a Pavla z 18. století.
Kostel je opravdu úžasný a kdo jste tam přátelé dlouho nebyli, určitě

si tam zajděte. Po překrásném proslovu pana starosty jsme se vydali do polské vesnice Sciborzyce Wielkie, odkud už bylo jenom
kousek do cílového místa pochodu, kterým byla obec Sudice. Pan
starosta Petre Halfar nás vzal k památníku z 2. světové války
a trošku nám osvětlil jeho historii včetně vystaveného tanku. Nakonec jsme se všichni vyfotili a došli k restauraci U Zlatého Džbánu, kde už na nás čekal pozdní chutný oběd. Všem účastníkům
jsme posléze představili další společné projekty a také novinky
z činnosti Nadačního fondu Pavla Novotného.
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