ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po krásných, dlouhých prázdninách jsme v pondělí 2. září přivítali nový školní rok a s ním 13 prvňáčků. Nastoupili do naší malé
venkovské školy, a tím otevřeli novou kapitolu své knihy života. Věřím, že – jakmile se v ní naučí číst – zde najdou mnoho poznání,
ale také radosti. Že kromě nových znalostí a dovedností získají kamarádství, třeba i na celý život, že si uchovají vzpomínky na svá
první školní léta strávená v rodné obci… Přeji nejen jim, ale všem
školou povinným úspěšný školní rok 2019/2020!
Čeká nás podzim – jak doufám, neméně krásný – a poslední
práce v obci před zimou. Hned v září budeme v parku na ulici
Hlavní instalovat workoutové hřiště, které snad přiláká větší i menší sportovce ke cvičení na čerstvém vzduchu. Připravujeme také
největší letošní stavební akci – opravu havarijního stavu kanalizace na konci ulice Hlavní, kde kořeny stromů z břehu vedoucího
až nahoru na kopec prorostly stávající kanalizací. K dispozici

je projektová dokumentace a veškerá schválení, výběr dodavatele
právě probíhá. Oprava bude dlouhodobější záležitost a bude znamenat jisté nepohodlí pro občany, kterých se tato část obce týká.
Prosím o shovívavost a trpělivost.
Dovolte ještě poděkovat za Vaše ohlasy. Ke Dnům obce jsme obdrželi samé pochvalné reakce. Máme také velmi pozitivní zpětnou vazbu k úpravám veřejných prostranství. Jsem moc ráda, že
si toho nejen všímáte, ale že nám svou chválu také sdělíte. A já ji
vždy velmi ráda předám těm, kterým patří. V obou případech jsou
to především „naši“ chlapi z obecní pracovní čety. V četě máme
skvělý tým, který pod vedením Romana Stanjury Chlebičov zvelebuje.
Užijte si slunečné dny a barevný podzim, budu ráda, pokud se společně setkáme na některé z našich akcí!
Zuzana Kašná

září 2019

INFORMACE Z OBCE
STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA DNE 1. 8. 2019

ČIPOVÁNÍ PSŮ V CHLEBIČOVĚ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Žádost ZŠ a MŠ Chlebičov, příspěvkové organizace, o udělení
výjimky z počtu žáků pro ZŠ Chlebičov pro nenaplnění tříd minimálním počtem žáků.

Co to pro majitele pejsků znamená? Ze zákona povinné očkování
proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem, tedy od výše uvedeného data by měl být na území České republiky takto označený každý pes. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí
být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. červencem 2011.

• Žádost ZŠ a MŠ Chlebičov, příspěvkové organizace, o udělení výjimky z počtu dětí pro MŠ Chlebičov o 4 děti v každé třídě
na celkový počet 28 dětí ve třídě.
• Smlouvu o poskytnutí NFV ve výši 70 000 Kč z vyhlášeného
II. kola poskytování NFV z FRB.
• Vyhlášení programu na poskytování kotlíkových půjček.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři,
kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR).
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s klasickým očkováním.
Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně
vpraven do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako
na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen
speciální čtecí zařízení.

• Žádost Římskokatolické farnosti Velké Hoštice na poskytnutí
finančního daru a poskytlo finanční dar ve výši 200 000 Kč.
• Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s ČR-Státní pozemkový úřad na pozemky parc. č. 66/4 a 508/1 .
• Záměr obce pronajmout pozemek parc. č. 669/67 v k. ú. Chlebičov cca 165 m2.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o systému nakládání
s odpady.
• Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava kanalizace
ul. Hlavní“ byla schválena:
a) Příkazní smlouva s Ing. Jiřím Knoppem, IČ 747 57 431 na administraci VZMR „Oprava kanalizace ul. Hlavní“ ve výši 15 000 Kč
vč. DPH.
b) Výběrová komise z řad členů zastupitelstva pro tuto akci
ve složení Ing. Zuzana Kašná, Kamil Stanjura a Ing. Jiří Stiborský,
náhradníci jsou Tomáš Pika, Jakub Lokoč a Aleš Gibes.

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
V Chlebičově proběhne čipování psů v sobotu 21. září 2019
od 14.00 do 15.00 hod. MVDr. Ostárkem. Cena úkonu činí
350 Kč. Další možností, jak očipovat svého psa, je navštívit kteroukoli veterinární ordinaci (např. v Opavě, Kravařích apod.).
Ing. Zuzana Mošová

• Výběr dodavatele zakázky „Workoutové prvky v areálu parku v Chlebičově“, kterým je firma Enuma Elis s. r. o., Praha,
IČO 016 88 260 ve výši 236 880 Kč bez DPH.

Setkání jubilantů se uskuteční v úterý 24. 9.
od 15 hodin v restauraci Slezská Siesta.
Jubilanti dostali pozvánky již minulý týden do svých poštovních schránek. Na všechny se těšíme!
OÚ v Chlebičově

• Aleše Gibese jako člena a předsedu Kontrolního výboru obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Ekonomické shrnutí I. pololetí roku 2019.
2. Rezignaci na člena zastupitelstva obce pana Ing. Pavla Novotného ke dni 1. 8. 2019.
3. Volbu člena/předsedy kontrolního výboru, a to usnesením
č. 99/9.
4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a Zprávy Kontrolní a revizní komise.
5. Zprávu o bezpečnostní situaci obce Chlebičov za rok 2018.
6. Termín dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2019.
7. Informaci o vydání povolení na „Čerpací zkoušky pro ověření
vydatnosti průzkumného vrtu“ na parc. č. 677 v k. ú. Chlebičov.
8. Stanovisko ZO ke stížnosti pana Dworzaka na hluk z provozovny baru El Dorado, kdy se přiklánějí k verzi uzavření areálu zahrádkářů prostřednictvím uzamykatelné branky.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
bohužel Vás musíme znovu upozornit na nesprávně parkující auta. Aut neustále přibývá, a tím se množí i počet stížností. Při koupi auta však máte povinnost zajistit si parkovací místo! Opětovně a ještě důrazněji proto upozorňujeme,
že stání aut na komunikacích a chodnících je velmi obtěžující pro Vaše sousedy a také velmi nebezpečné – především
pro děti a matky s kočárky. Proto prosíme, buďte ohleduplní
a parkujte na svých pozemcích!
Děkuji.
Za komisi ŽP Tomáš Pika
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DNY OBCE CHLEBIČOV 2019
V sobotu 17. a v neděli 18. srpna pořádala obec Chlebičov ve spolupráci se všemi společenskými složkami obce v pořadí čtvrté Dny
obce Chlebičov. A byla to oslava v pravém slova smyslu – zpěv,
muzika a dobré jídlo, setkávání a radost.

Vždyť co by byla venkovská slavnost bez bohoslužby. Na vesnici
se vždy dbalo na to, aby všechny slavnostní okamžiky a větší setkání provázela společná modlitba. A jsem moc ráda, že tomu tak
bylo i během slavností obce.

Největším tahákem sobotního programu bylo vystoupení Janka
Ledeckého s kapelou, ale snad ani další kapely nezklamaly. Představily se Horkýže Slíže revival, Rumíček, v neděli Duo Aramis –
k velké radosti místních i přespolních seniorů. Vystoupili i heligonkáři a fujary z partnerské slovenské obce Liptovské Revúce.

Děkuji sponzorům a Vám všem, kteří jste přišli. A rovnou zvu
na příští rok – Dny obce Chlebičov 2020, na kterých oslavíme
770. výročí založení naší obce, se budou konat 15. a 16. srpna.
Zuzana Kašná

Díky patří všem společenským organizacím. Ve svých stáncích
připravili zástupci složek pestrou nabídku výborného jídla a pití.
Bohatý byl také doprovodný program pro děti – skákací hrady,
vodní atrakce anebo malování na obličej. Neúnavně se točilo kolo
štěstí a nechyběl ani dechberoucí ohňostroj.
Dny obce Chlebičov 2019 byly podle ohlasů návštěvníků nejlepší ze všech předchozích ročníků! Velké díky patří organizátorce
Mgr. Petře Stanjurové a dalším zastupitelům, kteří se podíleli. Naprosto skvělí byli obecní zaměstnanci: hlavní pořadatel Jarek Vilášek, Roman Stanjura, Josef Šupík, Vilda Axmann a Jirka Woch.
Jim vděčíme za naprosto hladký průběh celé akce.
Ráda bych poděkovala Doc. Dr. Valerianu Bugelovi za to, že
sloužil nedělní mši svatou, ale také našemu duchovnímu správci, P. ThLic. Radovanu Hradilovi, Th.D., že nám ji zprostředkoval.

SPONZOŘI TOMBOLY

foto: Ing. Josef Mikolajský

Obec Chlebičov, Obec Liptovské Revúce, Poľnohospodárske
družstvo Liptovské Revúce, FC Bžž, SK Viktorie Chlebičov,
Myslivecká jednota „Angelika“, Chovatelé Chlebičov, Zahradkáři Chlebičov, SDH Chlebičov, AVZO Chlebičov, jk grant - Ing
Jiří Knopp, EKO – Chlebičov a. s., Zahradnictví Ing. Rostislav
Sládeček, Řeznictví & Uzenářství Latoň, EDS Trade s. r. o., Slezská Siesta, AUTOCONT, NF Pavla Novotného, Hanke strojírna
s. r. o., MPV Novotní, Slezské stavby Opava, Rostislav Pečinka
– hlucinsko.tv, PROPARK – Pavel Moša, SILLET GROUP a. s.,
Nikola Hánová – Kobeřice, Ing. Karel Novák, Milan Rohovský,
Lenka Lamlová, David Klimek, Zdeněk Moša, Aleš Karli, Pavel
Trulej, Jiří Otlík, Ilja Novotný, Milan Baďura, Ivana Filuschová,
František Gašperák a Radim Onderka, Norbert Chalupa, Jiří
Stromský a Jiří Schvacha, Jan Hyrlík, Jaroslav Levák, Jindřich
Vavřinčík, Ing. Vilém Stiborský, Pavla Balušková, Ladislav Tutko, Bc. Aleš Kašný, Emil Klímek, Ing. Stanislav Ciminga, Martina Cimingová, Tomáš Starý, Emil König, David Beyer, Jakub
Otlík, Roman Stanjura, Lenka Poštulková, Jaroslav Vilášek, Vilém Axmann, Ing. Pavel Novotný, Ing. Jiří Stiborský, Ing. Zuzana Kašná, Mgr. Petra Stanjurová, Kamil Stanjura, Jakub Lokoč,
Aleš Gibes, Tomáš Pika.
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INFORMACE Z OBCE
SLOVO PANA FARÁŘE
žehnání, trpělivost a odvahu začít v rodinách se modlit a navštěvovat nedělní bohoslužby, aby naše kostely byly navštěvovány
radostnými tvářemi, neboť všichni jsme stvoření k Jeho službě
a chvále.
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.

Vážení spoluobčané,
zahájili jsme školní rok na základních a středních školách, někde
to bylo se mší svatou, ale vždy to byl projev ředitele školy nebo
představitelů obcí nebo měst.

ilustrační foto

Vzpomínky našich babiček a prababiček jsou na školu různé, ale
velmi často je vzpomenuta výuka náboženství, což bylo naprosto
běžné a samozřejmé. V současné době jsme v situaci, kdy není
zájem – zvláště ve vyšších ročnících, chybí kněží, máme nedostatek katechetů a katechetek a mohl bych pokračovat, co všechno
schází.
Samozřejmě, že kořeny všech těchto problémů jsou v rodinách
a společnost tyto hodnoty nepodporuje, zvlášť na těch nejvyšších
místech.
Přeji rodičům, učitelům, studentům a žákům především Boží po-

KOTLÍKOVÉ DOTACE, CO DÁL
Vážení občané,

Další postup u skupiny s čísly žádostí nad cca 7 500

hromadí se dotazy ohledně dalšího postupu u kotlíkových dotací,
resp. půjček. Dovolte proto situaci trochu objasnit.

I tito žadatelé budou dle opakovaných prohlášení pana ministra
Richarda Brabce uspokojeni.

Žadatele si rozdělme do tří skupin. První skupinou jsou žádosti
do pořadového čísla 3 373, druhou skupinou jsou žadatelé s číslem žádosti 3 373 až 7 500 (hranice není stanovena přesně)
a poslední skupinou jsou žadatelé nad toto číslo.

K převodu prostředků pro tyto žádosti by mělo dojít až začátkem
roku 2020, po uzavření letošního rozpočtu.
Nutno podoktnout, že hranice 7 500 je stanovena orientačně
a spíše se předpokládá, že bude posunuta na číslo žádosti blížící
se číslu 8 000.

Další postup u skupiny s čísly žádostí 1 až 3 373

Již mám smlouvu, jak postupovat

Žadatelé s takto nízkými čísly již obdrželi od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje (dále MSK) návrhy smluv o poskytnutí
dotace. Tyto měli podepsat a poslat zpět MSK. Někteří k tomuto
úkonu využívali práci kotlíkových specialistů, jiní smlouvu odesílali sami. Nyní většina z těchto žadatelů čeká, až smlouva přijde
zpět již s parafou zástupce poskytovatele. Po obdržení podepsané
smlouvy krajem již žadatel může žádat o poskytnutí bezúročné
půjčky (prostředky na výměnu kotle poskytnuté dopředu) u své
obce (o tom ještě dále).

Pokud jste mezi žadateli, kteří již mají smlouvu o poskytnutí dotace
z MSK, pak už můžete teoreticky žádat o kotlíkovou půjčku u své
obce. Po administraci vaší žádosti ze strany obce, vám budou prostředky převedeny na účet. Předpokládá se, že prostředky na účet
občanů by mohly být převedeny během podzimu. Administraci
nelze nijak ze strany obce urychlit, neboť ani obec ještě prostředky
na kotlíkové půjčky na svůj účet od poskytovatele neobdržela. Žádost obce již byla poskytovatelem shledána jako bezchybná (byla
vydána akceptace žádosti, kterou má obec k dispozici), takže nyní
je rychlost převedení prostředků závislá na rychlosti administrace
ze strany státu.

Další postup u skupiny s čísly žádostí 3 374 až cca 7 500
Žadatelé s těmito čísly obdrželi nebo každým dnem obdrží od zástupce MSK mail, že jsou nyní umístěni do zásobníku programu
a že s uvolněním prostředků bude jejich žádost dále administrována. Jinak řečeno, nyní musí ještě chvilku vyčkat. Již 10 minut po začátku podávání žádostí pan ministr Brabec na tiskové konferenci
avizoval, že prostředky budou navýšeny a že na všechny žadatele
se dostane. Dne 30. 7. 2019 pak vláda vydala tiskovou zprávu, kde
potvrzuje, že první navýšení prostředků již bylo schváleno.

Závěrem je třeba říct, že se jedná o první výzvu, kdy mají občané
dostat dotaci fakticky předem. Problémy s časovými prodlevami
jsou u pilotních výzev typické, všechny zúčastněné strany se administraci učí za pochodu, buďte proto prosím trpěliví, je zcela jisté,
že pokud máte žádost o kotlíkovou dotaci podanou, dotaci obdržíte.
Ing. et Ing. Šárka Nedělová – kotlíkový specialista obce

A právě toto navýšení by mělo pokrýt žádosti s pořadovými čísly
této skupiny. Předpokládá se, že k převodu prostředků na účty jednotlivých krajů dojde každým dnem a žadatelé z této skupiny obdrží své smlouvy o poskytnutí dotace během podzimu. Následující
postup viz první skupina.

kotliky@mnpropeks.cz
553 650 575
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CHLEBIŠŮV OSTROV
připravila, zdravotnici Zuzce a pomocnicím Karol, Xeně a Ivě,
kuchařkám Lucce, Maruš, Vanes a Pavle. Děkuji především obci
Chlebičov (starostce Zuzce, Romanovi, Pepovi a dalším obecním
pracovníkům), SK Viktorii Chlebičov, firmě JC Trans, Haberkorn,
Prestar, Hanke strojírna, hasičům, FC Bžž, Vaculovi, Vekovi….atd.
No a samozřejmě rodičům a hlavně dětem.

Ve dnech 4.–9. 8. 2019 se konal již devátý ročník stanového tábora v Chlebičově. Tentokrát na téma „Chlebišův ostrov“ podle
světoznámé soutěže Hra o přežití nebo také Robinsonův ostrov.
Děti byly rozděleny do jednotlivých kmenů, ve kterých musely
bojovat o odměnu a účast na kmenové radě. Vždy nejlepší tým
čekala odměna a ten méně úspěšný kmenová rada a boj o imunitu. Soutěže byly zaměřeny na dovednosti dětí, rychlost, ale i týmovost. Za den se hrávaly dvě hry, takže každý večer odcházely
dva týmy na kmenovou radu. Zde si musely děti zvolit jednoho
člena, kterého chtějí vyřadit (nebyl doopravdy vyřazen, dostal
těžký úkol). Atmosféra se zde mohla krájet.

Fotky najdete na našich stránkách www.taborychlebicov.estranky.cz.
BEZ VÁS VŠECH TO NIKDY NEPŮJDE!!!
NA SHLEDANOU ZA ROK!
Petra a Eliška Stanjurovy

Ve středu nás čekal výlet do HEIPARKU v Tošovicích, kde se děti vyřádily na bobové dráze, trampolínách apod. Odměnou a odpočinkem jim bylo večerní letní kino. Ve čtvrtek pak klasická, každoroční
stezka odvahy, která nenechala jedno oko suché. Další a zároveň
poslední den nás čekala soutěž ve vodě, odpoledne pak vyhodnocení a ukončení tábora. Sice nám počasí moc nepřálo, ale i tak si
to děti, vedoucí a všudypřítomné myši náležitě užili.

foto: Karolína Černínová

Bez pomoci, ochoty a snahy mnoha lidí by se náš tábor nikdy neuskutečnil. Proto mi nezbývá než děkovat a děkovat, a to vedoucím: Marcelovi, Davidovi, Jirkovi, Zdendovi, Dominice, Sáře, Terce,
Nikol, Verče, Domče, Denče a hlavně Elišce, která celý program
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INFORMACE Z OBCE
ZÁJEZD SENIORŮ
V úterý 27. srpna se konal tradiční zájezd, který je ze strany našich
seniorů velmi oblíbený. Po dlouhá léta zajišťoval celou akci vždy
Obecní úřad v Chlebičově, letos však došlo ke změně, která byla
důsledkem vyhlášeného dotačního projektu Moravskoslezského
kraje s názvem „Výlety seniorů“ s objemem vyčleněných finančních prostředků ve výši 1,4 mil. Kč na celkem 70 pořádaných výletů pro seniory nad 60 let. Zájezd pro naše seniory se podařilo
do tohoto projektu přihlásit a jeho realizaci pak zajistila společnost
Educa24.

(92 let), kterému jsme často viděli záda.
Děkuji společnosti Educa24 – vedle dotace zařídila i průvodce
(pana řidiče), jež nám celou cestu vyprávěl o zajímavostech míst,
kterými jsme právě projížděli. Ohlasy našich seniorů byly velmi
příznivé. Byl to krásný výlet a všichni se těšíme na příští.
Jana Fussková

foto: Jana Fussková

Vyjížděli jsme v 8.00 hod. z autobusové točny a první zastávkou
byla Pradědova galerie. Nejeden z nás se vrátil do dětských (i školních) let. Hrad Sovinec byl výzva, kterou všichni statečně přijali,
a odměnou byl výborný oběd v Rýmařově. Po krátké procházce
centrem nás čekal poslední úkol, a to zdolat Uhlířský vrch, který
začíná být velmi atraktivní pro rodiny s dětmi. Výhled na Bruntál
a okolní hory stál opravdu za to! Moc děkuji všem statečným seniorům, obzvláště smekám před panem Rudolfem Granzerem

ŽENY V BĚHU PŘIBĚHLY DO CHLEBIČOVA SE VŠÍ PARÁDOU
Letní kino v parku konané 23. srpna bylo příjemným zakončením prázdnin. Přišli,
přijeli a někteří dokonce i přiběhli na oblíbenou českou komedii, která si svých 78 %
na www.csfd.cz právem zaslouží. Počasí si pořadatelé objednali na jedničku, tmou
se nesl smích a radost ze scén, ve kterých se nejeden z nás našel. Prostě Ženy
v běhu nezklamaly.
foto: Jana Fussková

Velká účast, parádní počasí, skvělá atmosféra. Za to děkujeme pořadatelům v čele
s Martinem Königem za spolek FC Bžž a obecním zaměstnancům, kteří pomohli
s přípravou. Nyní zůstává otázka… kdo s tím běháním opravdu začne?
Jana Fussková

PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
SENIOŘI

21. 9. 2019 / VINOBRANÍ / Zahrádkáři
9. 10. 2019 / IVO ŠMOLDAS V KD / Obec

Všechny zdravím po prázdninách!

25. 10. 2019 / LAMPIONOVÝ PRŮVOD / Obec a AVZO
ŘÍJEN / LISTOPAD /DRAKIÁDA / FC Bžž
16. 11. 2019 / TURNAJ V MARIÁŠI / AVZO
29. 11. 2019 / VÁNOČNÍ JARMARK / ZŠ a MŠ
30. 11. 2019 / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / ZŠ a MŠ, SDH
6. 12. 2019 / MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V KD / Obec
7. 12. 2019 / MIKULÁŠSKÝ TURNAJ ŽÁKŮ / SK Viktorie
8. 12. 2019 / KONCERT DEVATERO / Obec
11. 12. 2019 /ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY / Obec
21. 12. 2019 / FUTSAL – TURNAJ „CHLEBIČOVSKÝ KLAS“ / SK Viktorie
31. 12. 2019 / SILVESTROVSKÝ ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ / SK Viktorie
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Chtěla bych poděkovat paní starostce a celému obecnímu úřadu, který nám zařídil zájezd
do Jeseníků pro seniory. Zájezd se všem moc
líbil a počasí se nám také vydařilo. Pan řidič
nám vyprávěl vtipy, a tak bylo veselo. Chtěla
bych jako každý rok poděkovat paní starostce
za upečený perníkový čtyřlístek pro štěstí. Už teď
se těšíme na příští rok.
Hned v září jsme měli doma setkání seniorů, kde
měly 3 jubilantky „80“ let, a tak jsme to pořádně oslavili. 29. září máme mši svatou za seniory,
přijďte všichni! 1. října máme další setkání.
Za všechny seniory Maruš

TŘÍDĚNÍ ODPADU NAPOMÁHÁ OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V roce 2018 občané Chlebičova odevzdali k recyklaci 572 kilogramů
starých spotřebičů! Naše obec obdržela certifikát firmy ASEKOL vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení: uspořili jsme
13,88 MWh elektřiny, 986 litrů ropy, 53 m3 vody a 0,26 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,55 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 10,99 tun. Zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Chlebičov

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 572,32 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
53,00 m3

13,88 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 10,99 t

Úspory ropy **
986,00 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 2,55 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin

Ke sběru starého nepotřebného elektrozařízení v obci Chlebičov slouží červené kontejnery. Jeden je před školou, druhý kontejner se nachází na parkovišti před budovou dílen obce – u kulturního domu. Přímo
v budově obecního úřadu, ve vstupní chodbě, jsou dále připraveny papírové krabice, kam je možné vyhazovat staré žárovky, zářivky, zdroje
halogenových svítidel, ledkové zdroje apod.

0,26 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
711 SPRCHOVÁNÍCH.

**

Od poloviny května je v areálu ZD na ulici Hlavní k dispozici také nádoba na sběr jedlých olejů a tuků. Můžete je přivézt v uzavřených PET
lahvích každou středu a sobotu (zároveň s bioodpady).

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
14 499 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Děkujeme, že třídíte s námi!
Zuzana Kašná, zdroj ASEKOL

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO - CHRAŇTE DOMOV I SEBE!
Vážení spoluobčané,
nejvyšší prioritou vedení obce je zajištění klidného a bezpečného života pro její občany. Bezpečnost však často závisí na zodpovědnosti
samotných občanů. Věnujte proto, prosím, pozornost materiálu „Bezpečnostní desatero“, který sestavilo Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného systému České republiky v souvislosti s vysokým počtem požárů v domácnostech České republiky.

Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách
a mají tragické následky – umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného systému České republiky se prostřednictvím informačního letáku
snaží v rámci výkonu preventivně výchovné činnosti přispět ke snížení
počtu požárů v domácnostech.
Děkujeme za Vaši pozornost a ostražitost!
Zuzana Kašná,
zdroj: Ministerstvo vnitra

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
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9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ho se účastní naše sportovní družstvo. Průběžně se nacházíme
na 8. místě. Stále také probíhají soutěže Opavské ligy veteránů,
kde naši veteráni zaujímají příčku sedmou. Dne 19. 10. 2019 pořádáme v Chlebičově ukončení a vyhodnocení Opavské ligy veteránů, kde jsou zváni všichni soutěžící i s manželkami a přítelkyněmi
jako poděkování za strávený čas na soutěžích.

Nadcházející podzim nás přiměl ohlédnout se za událostmi končícího léta. Pomyslné rozloučení s létem a tečka za akcemi se uskutečnila 30. 8. 2019 v prostorách areálu hasičárny. Všichni aktivní
členové se sešli u společného posezení a grilovačky.
Své životní jubileum oslavily naše členky – Šárka Gracová v červenci a Martina Šveláňová v srpnu. K oslavě půlstoletí posíláme
srdečné gratulace.

Náš stánek jste mohli navštívit v srpnu při příležitosti slavností
obce Chlebičov. Nabízeli jsme čepované pivko, alko a nealko.

V červenci nás zasáhla smutná zpráva, opustila nás navždy naše
dlouholetá aktivní členka Hana Soběslavská. Na poslední cestě
jsme se s ní rozloučili na Městském hřbitově v Opavě.

Další nejbližší událostí, na kterou Vás SDH srdečně zve, je slavnostní rozsvícení vánočního stromu v sobotu 30. 11. 2019. Budeme
se těšit.

Poslední dvě kola v Jamnici a Neplachovicích nás dělí od ukončení sezóny soutěží v rámci Moravskoslezského poháru, které-

foto: Mgr. Pavel Straub

Radka Königová

HLEDÁME ČLENY DO DĚTSKÉHO KOLEKTIVU
Sbor dobrovolných hasičů Chlebičov hledá nové členy do dětského kolektivu
mladých hasičů ve věku od tří do osmnácti let.
Nabízíme dětem zajímavou sportovní a fyzickou aktivitu s výukou základů požární
prevence, první pomoci, orientaci v terénu a chování při mimořádných situacích.

Pro letošní rok preferujeme děti ve věku 5 až 10 let.
Kontakt: Richard ZYGULA, vedoucí mládeže SDH Chlebičov,
mobil: 775 39 22 18 / e-mail: zygula.r@seznam.cz.
Richard Zygula
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foto: Richard Zygula

Děti se učí principům fair play, týmové spolupráci, ale také zdokonalují své individuální dovednosti.

ZAHRÁDKÁŘI
Uběhly další tři měsíce a za námi je Zahrádkářský večer a Dny obce
Chlebičov. Dvě akce nás ale stále ještě čekají.

recepty. Děkujeme, že jste se přišli nejen pochlubit, ale i pokochat a
ochutnat.

V soutěži O nejkrásnější obydlí si páté místo vybojovali manželé Fusskovi, na čtvrtém místě se umístili manželé Klimkovi, na
třetí místo si stoupli manželé Šupíkovi, na druhém skončili manželé Lokočovi a nejvíce hlasů, a tudíž první místo, obdrželi manželé Kaulovi. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem ostatním, kteří
si dali tu práci a starají se o své domky a tím zkrášlují naši vesničku. A
i když jste letos nedostali žádnou cenu, nezoufejte, třeba zrovna příští
rok bude ten Váš.

V sobotu 21. 9. 2019 pořádáme v kulturním domě tradiční Vinobraní. Přijďte se pobavit – bude zábava, tanec, tombola, víno
a zpěv. V sobotu 28. 9. zase organizujeme zájezd. Těšíme se
na Vaši účast a doufáme, že se uvidíme v hojném počtu na obou
akcích.
Za zahrádkáře
Ivana Lavická

Během večera jsme ocenili pana Jaromíra Válka za jeho letos
již 20leté předsednictví v ZO ČZS Chlebičov. Děkujeme a věříme,
že to za ty nervy stálo.
foto: Ivana Lavická

Dny obce se povedly, pan Ledecký byl super a my jsme prodali rekordních 320 ks langošů. Co víc si přát, snad ať Vám zůstane chuť
na langoše i pro příště.
Dne 15. 9. 2019 se v naší klubovně uskutečnila výstava ovoce, zeleniny a výrobků z nich. Plody ze svých zahrádek mohli přinést všichni,
kteří se chtěli pochlubit, ochutnat nebo se podělit o své jistě vynikající
ZAHRÁDKÁŘI CHLEBIČOV POŘÁDAJÍ ZÁJEZD DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM S NÁVŠTĚVOU TRHŮ VALAŠSKÁ ZAHRADA.
Dne 28. 9. 2019
Cena pro členy ČZS 150 Kč
Cena pro nečleny ČZS 350 Kč
V ceně je zahrnuta cesta tam a zpět,
vstup na trhy a oběd. Závazné přihlášky
u p. Jaromíra Válka, Květinová 170
do 20. 9. 2019 mezi 16:00 a 18:00 hod.
V případě nízkého zájmu se zájezd konat nebude.
Srdečně zvou pořadatelé.

CHOVATELÉ
Pár slov o naší výstavní činnosti v letošním roce. Tato nám začala květnovou výstavou v Kobeřicích a k 31. 8. jsme obeslali
dvanáct výstav a dalších – na úrovni krajských a republikových
– se ještě s našimi zvířaty zúčastníme. V rámci našeho kraje
jsme vystavovali v Úvalně, Světlé Hoře, Chomýži a Dolní Lutyni
a vždy jsme dovezli ocenění.

nělé paduánky žluté Waldemar Korbel z Radlina a v holubech
na ostravské bagdety Josef Homola z Velké Polomi. Z našich členů obdrželi ocenění Jiří Weiss a Lukáš Weiss v odbornosti králíci
a Miloš Neborovský v holubech.
Za to, že náš spolek může uspořádat takovou akci, patří poděkování všem rodinným příslušníkům a příznivcům našeho
spolku.

Čtvrtou výstavou v rámci okresu byla již tradiční naše červencová,
na které již druhým rokem vystavují chovatelé z polského Radlina.
Již tradičně byla kapacita výstaviště naplněna, a to 151 kusy králíků, 45 voliérami drůbeže a 30 voliérami holubů. Na každou expozici byl udělen pohár a osm cen. V odbornosti králík získal pohár
na vídeňské modré Tomasz Wilczek z Radlina, v drůbeži na zdrob-

Taky jsme se se stánkem a našimi tradičními specialitami
zúčastnili obecních dnů a v tom samém datu ještě obeslali
dvě výstavy. Všem, kteří se na této akci (tři v jednom) podíleli
a pomohli, děkuji.
Jiří Weiss, předseda spolku
9

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV
Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový školní rok. V tomto školním roce je kapacita školky opět naplněna, tzn. mateřskou
školu navštěvuje 56 dětí. Během prázdnin se provedl celkový
úklid a nezbytné drobné opravy. Největší prázdninovou akcí byla
kompletní výměna jídelního výtahu. Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem obecním zaměstnancům, obecním brigádníkům
a brigádnicím a provozním zaměstnancům školky za perfektní
úklid a přípravu celého areálu.
Nový rok nám začal deštivě, a tak již tradiční uvítání na školní zahradě spojené s barevným konfetovým ohňostrojem jsme museli
odložit na další den, ale i tak jsme si to všichni báječně užili.
foto: Jana Borunská

I když nástup do školky bývá pro některé děti náročnější a trošku
uplakaný, časem vše přejde a všechny děti si snad budou užívat
aktivity, které pro ně i tento školní rok chystáme. Mohou se těšit
na různá divadelní a kulturní představení, drakiádu, strašidlácký večer, karneval a mnoho dalšího.
Přeji všem, ať se jim ve školcce líbí a pořádně si to užijí.
Jana Borunská, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ CHLEBIČOV
V letošním školním roce navštěvuje Základní školu v Chlebičově 67 dětí. Vyučujeme v pěti třídách podle školního vzdělávacího programu „Škola zábavou i prací“, který je založen na principu
činnostního učení. Snažíme se budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Pomáháme žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hodin pedagogické intervence a hodin doučování. Rozvíjíme přirozená nadání žáků
prostřednictvím projektových dnů, které zařazujeme do výuky
a zájmových aktivit ve škole a školní družině. Věnujeme pozornost
informační gramotnosti. Nově jsme vybavili tři třídy tabulemi s interaktivními dataprojektory a pořídili tablety do výuky.

Jako škola jsme zapojeni v projektech EU Ovoce a zelenina a Mléko do škol.
Vážíme si spolupráce s obecním úřadem a s dobrovolnými spolky
v obci a děkujeme všem za jejich podporu a spolupráci. Přejeme všem žákům i zaměstnancům školy úspěšný start do nového
školního roku 2019/20.
Mgr. Milena Široká, ředitelka ZŠ

foto: Eva Vinárková

V rámci ekologických aktivit sbíráme starý papír, hliník a vršky
z PET lahví. I v letošním roce plánujeme tradiční akce školy –
vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu se zpěvem koled,
maškarní karneval, masopustní průvod a těšíme se na Vaši účast
na těchto akcích.
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Rozloučení s žáky 5. třídy

Rozálce Uvírové a Adamovi Kovalčíkovi byla udělena pochvala
ředitelky školy za svědomitou školní práci, aktivitu a reprezentaci
školy.
Mgr. Adriana Benšová

foto: Ing. Zuzana Mošová

V letošním školním roce 2018/2019 jsme se opět loučili s žáky
5. třídy. Rozloučení proběhlo nejen ve škole, ale 13 páťáků bylo pozváno i na Obecní úřad v Chlebičově. Paní starostka Ing. Zuzana
Kašná poděkovala žákům za pět let úsilí a poctivé školní práce
a zároveň dětem popřála hodně úspěchů do dalších školních let.
Žáci obdrželi z obce pěkné upomínkové předměty.
Rodiče a děti zorganizovali velmi zdařilé a milé rozlučkové
odpoledne s třídní učitelkou a s paní ředitelkou. Doprovázeno bylo
bohatým kulturním programem, který si žáci sami připravili. Děti
se zúčastnily i spaní ve škole a na památku si vyrobily školní tablo,
které umístily v přízemí školy.

ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Spaní ve škole - červen 2019

hospodářských, ale i volně žijících v přírodě. Také se děti dozvěděly, co dělat, když najdou zraněné zvíře, jak se chovat v přírodě, jak
chránit zvířata a jak jim pomáhat. Děti získaly informace o chovu
zvířat doma, jak se starat o zvířátko, kdy navštívit pana doktora,
čím ho krmit apod. Na závěr jsme si vyplnili kvíz a nakreslili svého
domácího mazlíčka.

Předposlední školní den byl dlouho očekávaný dětmi, které se těšily na závěrečné spaní ve škole. Po celý červen bylo krásné počasí, proto jsme se rozhodli strávit zábavné odpoledne plné soutěží
u místního koupaliště zvaného Lipjo.
Děti přišly s dobrou náladou a s očekáváním, co se bude celé odpoledne dít. Soutěže děti bavily, nasmály se u toho a předvedly
své dobré kamarádské vztahy, které potřebovaly při spolupráci
u určitých úkolů. Ve škole nás čekala dobrá večeře - párky, které
jsme obdrželi jako sponzorský dar od místního Řeznictví & Uzenářstství Latoň, a tímto jim s dětmi moc děkujeme. Poté jsme
u školy hráli pohybové hry, kluci si zahráli fotbal, děvčata různé míčové hry a příjemně se děti pobavily. A večer všechny čekalo kino
a pohoštění, které jim připravily, upekly a nakoupily maminky. Takže jim také patří naše díky.

Dětský den - Muzeum - Indie
V pátek 30. 5. jsme navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě. Byla zde připravená indická expozice s různými aktivitami.
V expozici zvířat jsme nacházeli různá stanoviště, na kterých si děti
mohly vyzkoušet staré hinduistické písmo, přečíst zajímavosti o Indii nebo jsme také mohli nahlédnout do indické kuchyně - zkoušeli
jsme vůně typického indického koření. Děti si zatančily břišní tance,
nechaly si pomalovat obličej nebo henou namalovat indické znaky. Poté jsme se přesunuli pod Ptačí vrch, kde byla výstava prací
dětí ze ZUŠ, a poslechli si cimbálovou muziku. Den se nám vydařil
a počasí také :-).
Zuzana Slavíková

Naše obec - projektový den
Projektový den s názvem Naše obec se uskutečnil na Obecním
úřadě v Chlebičově. Projektu se zúčastnila Ing. Zuzana Mošová.
Děti se dozvěděly o historii obce, jak vznikla, jaký je její erb, nejvýznamnější místa apod. Také jsme si prošli jednotlivé místnosti
úřadu. Děti projektový den moc bavil.

Poznej svoje město - projektový den

foto: Zuzana Slavíková

Ve středu 12. 6. jsme vyrazili do Opavy na projektový den Poznávání pamětihodností centra města. Děti na začátku trasy dostaly
mapu, na kterou lepily fotky za splnění úkolu. Dozvěděly se spoustu zajímavých věcí - kdy bylo město Opava založeno, viděly staré
fotky a nákresy města, jejich opevnění, hradby, děti zjistily, kde stály
3 brány, které sloužily jako vstup do města, o založení první opavské školy sídlící vedle zdravotní školy, o soše Petra Bezruče apod.
Vše bylo doplněno zábavnými úkoly. Projektový den byl velice zajímavý a pro děti zábavný.

Máme rádi zvířata - projektový den
V pondělí 10. 6. jsme měli projektový den s názvem Máme rádi
zvířata. Za spolupráce Kláry Polákové, která pracuje ve veterinární
ordinaci v Opavě, jsme si s dětmi povídali o zvířatech domácích,
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ZŠ VELKÉ HOŠTICE / SPORT
ZŠ VELKÉ HOŠTICE
správní zaměstnance.

Ať se nám to líbí nebo ne, prázdniny neúprosně skončily a máme
tu začátek nového školního roku. Vyučování stejně jako na všech
školách začalo v pondělí 2. 9. v 8:30 hod. shromážděním před
budovou školy a uvítáním nových prvňáčků.

Celkem se ve škole bude učit 221 žáků, z toho 163 z Velkých Hoštic, 25 z Chlebičova, 19 z Malých Hoštic, 11 z Kravař a 3 z Opavy.
Věřím, že po dnech plných zábavy, odpočinku, her, slunce a všeho,
co k létu patří, se s chutí opět všichni pustíme do povinností všedních školních dnů.

Co nás v novém školním roce čeká? Především výuka – tedy učení, vzdělávání, ale také samozřejmě mnoho jiných aktivit a akcí.
V září to je například adaptační kurz na Kajlovci, kterého se zúčastní žáci 6. tříd, tedy i naši nově dojíždějící žáci.

Když se totiž člověk do něčeho pustí s chutí, tak mu pak vše jde
lépe.
Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy

foto: Mgr. Pavel Straub

Velkou pozitivní změnou je skutečnost, že po roce poněkud improvizované výuky tělocviku budeme mít opět k dispozici tělocvičnu
– a to tělocvičnu zcela zrekonstruovanou s nově vybudovaným
zázemím. V takové tělocvičně se to bude cvičit a sportovat! Velké
poděkování za ni patří Obecnímu úřadu, který rekonstrukci připravil a finančně zabezpečil, a dále všem, kteří na ní pracovali – byla
to především firma Dafesta pana Libora Daňka. Děkujeme za výborně odvedenou práci. Poděkování patří také pánům učitelům
Straubovi a Vítkovi, kteří pomáhali při vybavování tělocvičny vším,
co bylo třeba.
V příštím školním roce bude ve škole opět o jednu třídu více, tedy
celkem 12 tříd a s nimi 12 třídních učitelů, dále máme 3 učitele
bez třídnictví, dvě vychovatelky ve školní družině a samozřejmě

BEACH VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Poslední prázdninový víkend se uskutečnil na hřišti v Lipju
beach volejbalový turnaj. Celkem se ho zúčastnilo 6 družstev
z Chlebičova a okolí. Za velmi krásného počasí jsme mohli vidět kvalitní volejbalové zápasy. Systém turnaje byl „každý s každým“, tak si všichni zahráli až do vyčerpání sil. Věková kategorie nebyla omezena a nejstarším účastníkem byl Jiří Stanjura.
Velké díky patří sponzorům: Obec Chlebičov, Prestar, FC Bžž
a hlavně všem hráčům za úžásné sportovní výkony.
Umístění:
1. místo – Klára Otrusinová, Tomáš Goceliak, Patrik Čaja
2. místo – Karolína Bořucká, Martin Bořucký, Zdeněk Pavelek
3. místo – Eva Balarinová, Patrik Lokoč, Kryštof Ihn
4. místo – Denisa Břenková, Katka Huvarová, Matěj Peterek
5. místo – Anna Fričová, Jakub Němčík, Michal Ressler
6. místo – Ivana Stanjurová, Radim Stanjura, Jiří Stanjura

foto: Eliška Stanjurová

Eliška Stanjurová
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49. ROČNÍK MEMORIÁLU ALFRÉDA BITOMSKÉHO V KOPANÉ
Celkové pořadí:
1. TJ Slavia Malé Hoštice
2. SK Viktorie Chlebičov
3. FK Velké Hoštice
4. TJ Tatran Liptovské Revúce

Memoriál Alfréda Bitomského v kopané pořádá každoročně
SK Viktorie Chlebičov na počest chlebičovského gólmana A. Bitomského. Mladý muž zemřel v roce 1971 na následky smrtelného
zranění, které utržil během fotbalového utkání SK Viktorie v Dolním Benešově. Od té doby se v Chlebičově koná memoriál, letos
už po čtyřicáté deváté. A. Bitomský by navíc letos oslavil 70. narozeniny.

Sobotní počasí bylo jako vymalované, a tak si mohli návštěvníci sportovní slavnosti do sytosti užít bohatý doprovodný program
– pořadatelé připravili kolo štěstí pro děti i dospělé, skákací hrad,
dětský bazén, losovala se tombola a tančilo na večerní diskotéce.
Celý program doplňovalo bohaté občerstvení s grilovanými specialitami a nápoji všeho druhu.

Letošní ročník fotbalového klání a následná sportovní slavnost byly
zařazeny mezi tři letošní akce dotované z Fondu malých projektů
v rámci „Podpory kulturní spolupráce partnerských obcí Chlebičov a Liptovské Revúce“ programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, a tak byla účast na memoriálu v sobotu
27. července 2019 mezinárodní. Ve hře byla čtyři mužstva: domácí
SK Viktorie Chlebičov, TJ Slavia Malé Hoštice, FK Velké Hoštice
a družstvo ze slovenské partnerské obce Chlebičova, Liptovských
Revúc. Za překrásného letního počasí se rozehrál turnaj, ve kterém
šlo samozřejmě o vítězství, ale hlavně o přátelské sportovní klání
a radost ze sportu.

Velké poděkování patří výkonnému výboru SK Viktorie Chlebičov,
všem členům a členkám SK, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, zaměstnancům obce Chlebičov za pomoc při přípravách.
Děkujeme rovněž všem sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly,
a těšíme se na příští ročník.
Kamil Stanjura,
předseda SK Viktorie Chlebičov

Turnaj se hrál na 2 x 20 minut. V prvním utkání porazila domácí
SK Viktorie družstvo Liptovských Revúc, ve druhém pak Malé Hoštice tým Velkých Hoštic. V boji o třetí místo se tak potkala mužstva
FK Velké Hoštice a TJ Tatran Liptovské Revúce, kde zvítězily Velké Hoštice 5:0. Ve finále TJ Slavia Malé Hoštice porazila Viktorii
Chlebičov 1:0. Vítězem se tak stalo mužstvo ze sousedních Malých
Hoštic a putovní pohár bude po zásluze rok patřit jim. Celý turnaj
odřídila zkušená trojice rozhodčích OFS Opava: Jaromír Válek, Tomáš Migota a Aleš Žídek.

Jubilea členů SK za 3. čtvrtletí 2019
Gerhard Ihn / 85 let
Viktor Hollesch / 70 let
Josef Harazim / 60 let
Petra Stanjurová / 40 let
David Lokoč / 40 let

Nejlepším střelcem se 3 brankami se stal Adam Korbel z Chlebičova. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Dominik Klinger z mužstva
Malých Hoštic. Nejlepším brankářem turnaje je Vojtěch Stříbný
z mužstva Velkých Hoštic.

Pavel Novotný / 40 let

foto: Ing. Pavel Novotný

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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SPORT
FOTBAL - MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA

foto: Roman Novák

Do soutěžního ročníku 2019/2020 jsme přihlásili dva týmy. Starší přípravku (ročník 2009 a mladší) a mladší žáky (ročník 2007
a mladší). Mladší přípravku jsme z důvodu malého počtu hráčů
do soutěže nepřihlásili. Po letní pauze jsme znovu začali trénovat
23. srpna. Zatím jsme toho moc neodehráli, protože první mistrovské zápasy byly přeloženy. Mladší žáci odehráli přátelské utkání ve Velkých Hošticích a po dobrém výkonu zaslouženě zvítězili
11:5. V sobotu 31. srpna jsme v úmorném vedru odehráli turnaj
v Kylešovicích. Na kvalitně obsazeném turnaji skončili mladší žáci
na osmém místě a starší přípravka se umístila na pátém místě.
Informace pro rodiče: fotbalové nábory nových hráčů probíhají
po celý rok. Trénujeme každé úterý a pátek.
Na závěr bych chtěl popřát všem dětem, ať se jim v následující
sezóně daří a hlavně ať mají radost ze hry.
Jiří Hollesch

FOTBAL - DOROST
v zimní přestávce sejdeme (oslovím ještě místní hráče, kteří jsou
momentálně na "hostování" v Hněvošicích, a hráče, kteří budou mít
zájem z řad Bojtesa) a naší prioritou bude pro příští soutěžní ročník
přihlásit "B" mužstvo! Myslím si, že spojení mládí a zkušeností by
mohlo fungovat. Záleží však na tom, jestli dáme dohromady alespoň 17 jmen.

Jak asi všichni víte, po dvou vcelku úspěšných letech (třetí a druhé
místo v tabulce) fungování dorosteneckého týmu jsme byli nuceni
pro letošní soutěžní ročník dorost nepřihlásit. Důvody jsou jednoduché. Čtyři hráči už jsou stabilními členy našeho "A" mužstva,
dva ukončili činnost, jeden má náročnou práci na čas, ze starších
žáků nikdo ještě "nedospěl" do dorosteneckého věku atd. Dva kluky jsme proto ještě uvolnili do okolních klubů, aby nepřišli o herní
praxi. Jsme však všichni v kontaktu a domluvení na tom, že se

Doufám, že to všechno dopadne podle mých představ.
Roman Stanjura

FOTBAL - MUŽI
Letní příprava byla zahájena 12. 7. 2019 a proběhla v domácích podmínkách na stadionu SK Viktorie Chlebičov.

Záložníci: Lukáš Buga, David Moša, Jan Radek, Martin Dzierža, Lukáš
Kužel, David Matyášek, Adam Teichmann, Filip Woch.
Útočníci: Tomáš Boháč, Adam Korbel.

Kádr dospěl změn, když odešli Tkadleček (Velké Hoštice) a Mikuš (Bílovec). Fotbalovou kariéru ukončili Lukáš Gabaj, Kryštof Ihn, Tomáš Štefka a Franta Metelka. K nám se podařilo získat Reného Koliga z Háje
ve Slezsku, zpět z Oldřišova se vrátil Adam Teichmann a z dorostu přišli
Filip Woch a Jiří Bena. Velkým zklamáním bylo ukončení kariéry Štefky,
který to oznámil až po týdnu přípravy a my už jsme za něj nedokázali
najít náhradu. Zranění Filipa Lindy v prvním přátelském utkání pro nás
bylo také velmi citelnou ztrátou. Filip se připojil k mužstvu až ve třetím
mistrovském utkání.

Do sezóny jsme vstoupili dobře. Po čtyřech kolech jsme neporaženi,
s 10 body a skóre 15:3 jsme umístěni na prvním místě tabulky naší
soutěže I. A třídy.
Jiří Swiech, trenér

foto: Kamil Stanjura

V přípravě jsme odehráli 5 přátelských utkání a 2 pohárová. Čtyři utkání
jsme vyhráli a tři prohráli - skóre 28:19.
Střelci: J. Radek 8, A. Korbel 6, A. Teichmann 4, T. Boháč 2, F. Woch 2,
D. Moša, L. Buga, L. Kužel, J. Bena po jednom a dva vlastní.
Do sezóny nastupuje kádr:
Brankáři: Cylil Josefus, Václav Sýkora.
Obránci: Michael Došla, Filip Linda, Jiří Majewski, René Kolig, Max Starý.
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MLADÝ TALENT – BARBORA HOLASOVÁ
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky jsou sportovní hry, kde soutěží krajské reprezentace v kategorii mladších
a starších žáků. Letošní hry se uskutečnily v Liberci a Jablonci
ve dnech 23.–28. 6. 2019. Na hrách bylo zastoupeno 19 sportů,
soutěžilo se v 65 disciplínách a celkově se olympiády zúčastnilo
3400 dětí. Celý olympijský týden byl živě přenášen Českou televizí.
Jedním z olympioniků byla i Barbora Holasová z Chlebičova, která reprezentovala Moravskoslezský kraj v orientačním běhu. Její
účasti na olympiádě předcházela řada nominačních závodů, výkonnostní testy a sportovní soustředění v Liberci pod vedením
zkušených trenérů.
Barča reprezentovala kraj hned v několika disciplínách. V městském sprintu, který probíhal v areálu kampusu Technické univerzity Liberec, se umístila na 8. místě s minimální ztrátou na vítěze.
Krátká trať, která se běžela v kopcovitém terénu poblíž Liberce,
byla náročnější po stránce fyzické i mapové. V tomto závodě
se Barča umístila na 7. místě. Poslední sportovní disciplínou byl
závod smíšených čtyřčlenných štafet, který proběhl v běžeckém
lyžařském areálu Vesec.
Jak hodnotí účast na olympijských hrách Barča? „Byla to pro mne
velká zkušenost. Olympiáda mi umožnila potkat se s nejlepšími
dětskými sportovci. Velkým zážitkem byl slavnostní zahajovací ceremoniál se zapálením olympijského ohně. Bylo to jako na opravdových světových olympijských hrách.“

Gratuluji Barušce k dosaženým výsledkům na letošní olympiádě
a přeji mnoho dalších, nejen sportovních, úspěchů, hodně poznání a dobrodružství a bezpečné návraty domů! Zároveň děkuji
za vzornou reprezentaci naší obce.
Zuzana Kašná

foto: archív rodiny Holasových

Šárka Holasová

15

POZVÁNKY / INZERCE

Zpravodaj obce Chlebičov č. 3/2019, periodický tisk územního samosprávného celku, registrován u Ministerstva kultury
ČR pod číslem E 21965. Vydavatel: Obec Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČO: 00533947. Datum vydání: 18. 9. 2019.
Náklad: 320 ks. Tisk: TISKÁRNA SCHNEIDER s.r.o. Redakce: Ing. Zuzana Kašná, Mgr. Jana Fussková, Kamil Stanjura / zpravodaj@chlebicov.cz.
Grafika: Bc. Olga Zmelíková. Vychází 4x ročně, uzávěrka příštího čísla: 30. 11. 2019. Foto na titulní straně: Ing. Josef Mikolajský.

