ZPRAVODAJ
OBCE CHLEBIČOV
červen 2015

SLOVO STAROSTY

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI

Vážení spoluobčané,

Vážené dámy a pánové,

počasí zatím připomínalo apríl
a všichni věříme, že konečně přijde
opravdové léto a hlavně sluníčko.

v uplynulých týdnech proběhlo v naší obci několik vydařených společenských
akcí. Některé byly určeny výhradně místním občanům, některé ale přesáhly
hranice Chlebičova, jako například koncert skupiny Fleret nebo Motosraz
v Lipju. Oslavili jsme Den matek a také Den dětí, v Lipju postavili
a pokáceli májku… Hned dvě společenské složky slavily svá kulatá výročí
založení - Světlo do života desáté, Sbor dobrovolných hasičů dokonce
devadesáté. Všem pořadatelům patří velké poděkování za pečlivou přípravu,
výbornou organizaci a také za nové nápady, se kterými stále přicházejí a na které
se všichni těší.
Pro následující měsíce jsou připraveny další akce, ke kterým přeji pořadatelům
mnoho štěstí, úspěchů, příznivé počasí a hodně spokojených návštěvníků.

V plnění hlavních úkolů jsme pokročili
v získání pozemků pro dokončení
kanalizace a nyní vyřizujeme stavební
povolení. Zakoupili jsme nové vozidlo
na dovoz stravy a vyřizujeme podklady
pro dotace na semafor u hřiště,
prodloužení chodníků na ulici Vrchní,
lesopark a podklady pro opravu cesty
na Svobodu. O prázdninách budeme
v budově školy provádět práce
na rozšíření školní družiny.
V létě probíhají v naší obci různé
kulturní, sportovní a společenské akce,
na které Vás srdečně zvu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
příjemné prožití léta, dovolených,
dětem nádherné prázdniny a všem
zdraví, rodinnou pohodu, lásku a Boží
požehnání.
Ilja Novotný
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OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ
40. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI
DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU
MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO
ROCKOVÝ KARNEVAL
ROCKOVÝ KARNEVAL
OKRESNÍ LIGA VETERÁNŮ
MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR
ZAHRÁDKÁŘSKÝ VEČER
VINOBRANÍ
Zuzana Kašná

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY A NÁJEMCE POZEMKŮ
Vážené dámy, vážení pánové, vlastníci a nájemci pozemků v katastru obce Chlebičov,
ustanovení § 127 občanského zákoníku a ustanovení § 58 odst. 2 zákona o obcích ošetřuje, mimo jiné, čistotu a pořádek na
pozemku. Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů patří k povinnostem každého vlastníka pozemku také omezování výskytu a šíření škodlivých organismů
včetně plevelů tak, aby v důsledku jejich přemnožení nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního
prostředí.
Komise životního prostředí a dopravy obce Chlebičov upozornila na zanedbání péče o některé pozemky, které se nacházejí
na katastrálním území obce.
Vedení obce vyzývá majitele, aby bezodkladně zajistili nápravu popsaného stavu.
Předem děkujeme za pochopení.
ZO Chlebičov

2 INFORMACE Z OBCE
KONKURZ NA MÍSTO ŘEDITELE/KY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLEBIČOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Jak je již většině spoluobčanů známo, v měsících březnu
a dubnu probíhal konkurz na nového ředitele/ku ZŠ a MŠ
Chlebičov, příspěvkové organizace vyhlášený Obcí
Chlebičov. Důvodem je ukončení činnosti paní Mgr. Věry
Gebauerové v pozici ředitelky školy, a to na její vlastní
žádost.
Obec Chlebičov jmenovala sedmičlennou konkurzní komisi
sestavenou ze zástupců zastupitelů obce, ředitelů základních
škol, školské rady, České školní inspekce a Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje s hlasem volebním a tajemníka

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 6. června 2015 oslavili manželé Josef a Alžběta
Migotovi diamantovou svatbu, tedy společně prožitých
šedesát let v manželském svazku. Jubilanty i svatební
hosty přivítal v obřadní síni v Chlebičově starosta obce,
Ilja Novotný.
Manželé Migotovi si
připomněli svůj
svatební den a slib,
který si dali před
šedesáti lety. Na
památku jeho obnovy
je starosta obce
požádal, aby se
podepsali na pamětní
list obce Chlebičov.
Na závěr obřadu předal starosta oslavencům jménem obce
finanční dar a popřál jim do dalších společných let mnoho
radosti a spokojenosti. Ještě jednou gratulujeme!
Zuzana Kašná

SENIOŘI
Letos senioři pěkně oslavili Den matek. Program
s opavskými herci se všem líbil a bylo zajištěno
i občerstvení.
O všechno se postaral p. starosta s obecním úřadem. Senioři
za všechno moc děkují!
Potom, za dva dny, jsme jeli autobusem na tříhodinový
program do kina Mír. Všechno se všem moc líbilo a my
obecnímu úřadu moc a moc děkujeme, měli jsme to všechno
zdarma! Do prázdnin se ještě sejdeme u opékání párků.
Zase v zahrádkářském areálu, podle počasí, všechno
vyhlásíme!
Dva měsíce prázdnin máme, vnoučata si pohlídáme,
v září zas zájezdem začínáme!!!
Za všechny
Maruš Poštulková

konkurzní komise s hlasem poradním.
2. dubna 2015 pak proběhl samotný konkurz formou ústních
pohovorů se dvěma přihlášenými kandidátkami, na jehož
konci komise určila pořadí uchazeček, tedy kdo se umístil na
prvním a druhém místě. Toto umístění pak mělo doporučující
charakter pro zřizovatele základní školy, který na jeho základě
rozhodl o jmenování Mgr. Mileny Široké na místo ředitelky
ZŠ a MŠ Chlebičov, příspěvkové organizace s platností od
1. září 2015.
Zuzana Mošová

Kulturní komise obce Chlebičov zve všechny děti na

OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ
DEN S VODNÍKEM
Akce se uskuteční 30. června 2015 od 16.00
v areálu koupaliště v Chlebičově.
Sraz v 16. 00 před areálem v Lipju
Slavnostní otevření areálu, přestřihnutí pásky, pátrání
po klíči od koupaliště, otevření koupaliště
Pasování plavců, soutěže ve vodě,
pod vodou i nad vodou
Táborák, disko párty, večerní koupání, promítání
pohádky a nocleh v mobilních stanech
TO VŠE SPOLEČNĚ
S VODNICKOU RODINKOU
Děti, které chtějí přespat, ať se přihlásí
u Petry Stanjurové,
tel. č. 602493079 do pátku 26. června.
S sebou si vezmou spacák, karimatku, polštářek, teplé
oblečení na přespání.
Děti dostanou zdarma večeři a snídani.
Po snídani půjdou domů.
TĚŠÍME SE NA VÁS

Dne 22. 4. 2015
oslavila krásných
90 let paní
Hildegarda
Armlichová.
BLAHOPŘEJEME!
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SPORTOVEC ROKU 2014 OKRESU OPAVA
Také v loňském roce přispěla obec Chlebičov na akci Sportovec roku okresu Opava a zařadila se tak mezi sponzory
soutěže. Soutěž pořádá Regionální sdružení České unie sportu v Opavě pod záštitou Statutárního města Opavy
a vyhlášení vítězů 52. ročníku se konalo v sobotu
21. března večer ve Slezském divadle. Závěrem večera
byl ples sportovců, který se tradičně pořádá v hotelu
Koruna.
Starosta obce Chlebičov předal cenu za nejlepšího trenéra
i za nejlepší tým Petru Czudkovi z BK Opava.
Nejúspěšnějším sportovcem okresu Opava za rok 2014 se
pak stal extrémní sportovec Tomáš Petreček, a to už potřetí
v řadě. V juniorech byl nejúspěšnější kanoista Tomáš
Rousek, v kategorii hendikepovaných sportovců vyhrál
Daniel Minster.
Do síně slávy byla uvedena olympionička Renata BerkováNajserová.
Zuzana Kašná

DĚTSKÁ SOUTĚŽ
Vítězem soutěže o nejlepší dětskou fotografii se stal Matěj
Pika. Matěj (společně s tetou, Veronikou Lavickou) pořídil
na dětském hřišti nádherný snímek, který nazval „MLÁDÍ
A STÁŘÍ“. Matěj obdrží zaslouženou odměnu 2 vstupenky do multikina Cinestar v Opavě.
Všem dětem, které do soutěže poslaly své fotografie, děkujeme
a těšíme se na další.
Zuzana Kašná

DEN MATEK
Druhou květnovou neděli jsme poděkovali svým
maminkám a babičkám za péči, lásku a vychování
a oslavili v rodinných kruzích Den matek.
Obec Chlebičov pro ně uspořádala představení DEVATERO
ŘEMESEL – DESÁTÁ LÁSKA, které proběhlo v úterý
5. května 2015 v kulturním domě v Chlebičově. Během
vystoupení předvedl ing. Oldřich Kolovrat a jeho host, sólista
Slezského divadla v Opavě Peter Soós, pásmo písní, veršů
a příběhů o lásce ve všech svých formách.
Která láska je ale ta nejvěrnější, bezpodmínečná a nikdy
neuhasínající? Ta maminčina!
Zuzana Kašná

ČARODĚJNICE

„Fotka vznikla spontánně, na dětském hřišti v Chlebičově.
Po dlouhé procházce obcí jsme unavení došli až na hřiště, kde
si hrály děti a na lavičce seděl pár důchodců a dohlížel na svá
vnoučata. Jakmile děti uviděly Matěje s foťákem
v ruce, rozutekly se do všech stran a Matěj s nimi. I přesto,
že běhal s dětmi, fotil jako ,o duši‘. Pojmenovat fotku ,Mládí
a stáří‘ napadlo Matěje, o zbytek se postarala teta :).”

Velmi ráda bych poděkovala všem krásným
čarodějnickým maskám, které se objevily 8. května na již
tradičním pálení čarodějnic. Děkuji také obci Chlebičov za
finanční pomoc,
El dorádu za organizační zajištění,
všem členům kulturní komise,
především Martinu
Königovi, Ivaně
Lavické a Pavlu
Benovi, bez kterých
by se letošní
čarodějnice neobešly.

Veronika Lavická
„P.S.: Nejlepší na tom bylo to školení Matěje, jak funguje můj
starý foťák :D.“

Petra Stanjurová
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INFORMACE Z OBCE, FC BŽŽ
STAVEBNÍ KOMISE
NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI OBČANŮM CHLEBIČOVA

V listopadu 2014 byla z rozhodnutí starosty obce
Chlebičova opětovně ustanovena stavební komise obce
Chlebičov, která pracuje jako poradní orgán starosty obce
Chlebičov.
Tato komise pracuje od samotného vzniku v tomto složení:
Ing. Pavel Novotný - předseda, MUDr. Michaela Poštulková,
Ing. Jiří Stiborský, Jakub Lokoč, Mgr. Pavel Poštulka.
Jedním z prvotních úkolů, které komise obdržela, byla
kontrola vyúčtování tzv. návratných finančních výpomocí
neboli bezúročných půjček z Fondu rozvoje bydlení za rok
2014. V loňském roce celkem 13 občanů Chlebičova obdrželo
tuto finanční výpomoc ve výši 50.000,- Kč. Jelikož došlo už
v loňském roce k částečné změně legislativy, muselo
vyúčtování dotace u všech příjemců této dotace proběhnout
podle zákona o finanční kontrole. Všichni příjemci předložili
potřebné doklady a i samotná fyzická kontrola na místě
proběhla bez závad.
Koncem loňského roku byla zastupitelstvem obce Chlebičov
vyhlášena nová výzva pro občany a v řádném termínu se
celkem přihlásilo 16 potenciálních uchazečů o návratnou
finanční výpomoc (dále jen NFV). Komise na základě předem
stanovených kritérií stanovila toto pořadí uchazečů, které
následně předložila ke schválení starostovi obce a samotnému
zastupitelstvu (žadatelé o NFV souhlasili v žádosti
o poskytnutí NFV s uveřejněním svých jmen v časopisu obce
Chlebičov):
1. Alena Bugová
6. Milena Václavíková
2. Radomír Buchta
7. Lucie Matušovská
3. Josef Holeš
8. Viktor Sedláček
4. Blanka Seifriedová
9. Ivana Eleková
5. Milada Weissová
10. Maria Trávníčková

Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 5. zasedání konaném
dne 19. 2. 2015 schválilo uvedené pořadí. Bohužel v mezidobí
nabyl účinnost zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších novel, podle
kterého musejí být všechny tzv. bezúročné půjčky z FRB,
neboli NFV, poskytnuty pouze na základě veřejnoprávní
smlouvy. Z těchto důvodů se poskytnutí těchto půjček o něco
zpozdilo. V současné době už mají všichni úspěšní žadatelé
převedeny finanční prostředky na svých účtech a mohou tak
začít s realizací požadovaných stavebních prací a úprav
nemovitostí.
Další z novinek v této oblasti je povinnost poskytovatele
(v našem případě obce Chlebičov) vypracovat nejen nová
pravidla pro poskytování těchto půjček, ale rovněž
i vypracovat kritéria pro hodnocení žádostí. Nová pravidla pro
poskytování NFV schválilo zastupitelstvo obce Chlebičov
rovněž na svém 5. zasedání a novými kritérii pro hodnocení
žadatelů se bude stavební komise obce Chlebičov zabývat na
svém nejbližším zasedání. Jak nám bohužel nová legislativa
velí, museli jsme zakomponovat některé změny do pravidel
a jednou z podstatných je, že žadatelem o NFV budou nově
moci být pouze majitelé nemovitostí, na kterých budou
stavební úpravy probíhat na základě poskytnutých NFV.
Nicméně i přesto jsme se snažili občanům naší obce
co nejméně znepříjemnit podávání žádostí o tyto NFV.
Je předpoklad, že zastupitelstvo obce Chlebičov vyhlásí
v druhé polovině roku 2015 novou výzvu na podávání žádostí
pro rok 2016. Bližší podrobnosti budou uveřejněny na úřední
desce a webových stránkách obce Chlebičov –
www.chlebicov.cz
Za stavební komisi Ing. Pavel Novotný

KONCERT SKUPINY FLERET
18. dubna přijela do Chlebičova na pozvání FC Bžž kapela
FLERET ze Zádveřic u Vizovic. Kapela přijela
do kulturního domu už odpoledne, aby společně se
zvukaři vytvořili ten nejlepší zvuk. Všichni jsou to profíci,
tak byli za hodinku hotoví a mohli se tak projít po naší
krásné obci a navštívit i jiné kulturní zařízení :D.
Ve 20:00 hodin se otevřely
hlavní dveře kulturáku a lidi se
hrnuli do sálu. Ošacení si mohli
dobrovolně odložit v šatně, jejíž
výtěžek byl určen na letní
dětský tábor 2015
v Chlebičově. Podařilo se
vybrat okolo 1500,- Kč, za což moc děkujeme. Sál se pomalu
plnil lidmi všech věkových kategorií, kterých se nakonec
nasbíralo něco málo přes 160. Přesně ve 21:00 řekl Fero asi tři

věty a začal koncert kapely FLERET. Místo slibované 1 a půl
hodiny hráli a zpívali 2 a ¼ hodiny v kuse, nechyběla nějaká
sóla, ani písničky na přání. Kapela společně se zvukaři
vytvořila super atmosféru, lidi tančili, zpívali, bavili se a po
koncertě se s kapelou i vyfotili, koupili si nějaké CD, knížky,
trička…
Za tyto krásné chvíle bychom chtěli poděkovat sponzorům:
Tenis centrum Opava, sklenářství Havlický, El Dorádo kafé
bar, Bc. Aleš Kašný, pan David Buchta a manželům
Otlíkovým. Dále děkujeme hasičům za požární hlídku, Barči
Chmelařové za fotky.
A já bych chtěl poděkovat všem mým kolegům, kteří postavili
podium, nachystali sál, hospodu, pak byli v šatně, u vstupu,
u podia, v kuchyni, v baru, u piva, u úklidu sálu. Prostě všude.
Děkuji, bez Vás by to všechno nebylo takové hezké, jaké to
bylo!
Za FC Bžž Martin Fero König

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto zpravodaje,
v krátkosti Vás chceme informovat o tom, co se stalo za dobu
od posledního zpravodaje u hasičů. Začala příprava
sportovního družstva pro soutěže v požárním sportu a byla
provedena drobná údržba zbrojnice vymalováním
společenské místnosti.
Dne 29. 5. 2015 se v areálu školního hřiště, pod záštitou Centra
volného času Kravaře, uskutečnil Den dětí. Je již tradicí,
že každé dítě, které se přijde pobavit na náš Den dětí, dostane
párek v rohlíku, pitíčko, sladkost a nějaký drobný dárek. Vše, co
se pro děti připraví, je zásluhou sponzorů, kteří přispěli
nemalými finančními částkami na uskutečnění zábavného
odpoledne pro děti v naší obci. Touto cestou chceme poděkovat
všem sponzorům, kterými jsou: Sklenářství Rudolf Havlický,
Kofola a.s. Krnov, Zahradnické služby Milan Sedláček,
Stanislav Ciminga, Hanke strojírna s.r.o., Instalatérství Milan
Baďura, Zahradnictví Milan Rohovský, Elektro Jindřich
Vavřinčík, Pohostinství Kastelán Aleš Karli, Cafe bar El Dorádo
Tomáš Pika, Radim Onderka, Pohostinství Bumbálka Josef
Šupík, Servis plyn. zařízení David Klimek, Klempířstvípokrývačství Jan Martinček, Jiří Přibyla, Smíšené zboží Matyp,
Výroba uzenin Latoň & Wieder, SK Viktorie Chlebičov,
Chovatelé Chlebičov, Zahrádkáři Chlebičov, Soustružnické
práce Emil Klímek, FC BŽŽ, AVZO Chlebičov. Ještě jednou
všem velké DĚKUJEME.
Zároveň s přípravou Dne dětí, který byl malou jehlou v kupce
sena, pracoval celý výbor a členové SDH na přípravách oslav
90. výročí založení SDH v Chlebičově. Ti, kteří takové akce
připravují, ví, co to vše obnáší. Sestavit program, připravit
návrh ocenění pro zasloužilé členy a aktivní členy, kteří se
podílejí na chodu celého sboru, byť jen čestným uznáním.
Jedním z programů bylo v pátek 11. 6. 2015 prověřovací
cvičení naší jednotky, kdy jsme zachraňovali Bar El Dorádo

Milý zahrádkáři,

od plamenů, a to s pomocí jednotek našeho okrsku - JSDH
Kravaře, V. Hoštice, Oldřišov, Služovice, Vrbka
a Hněvošice.
Sobota 12. 6. 2015 byla hlavním dnem oslav 90 let SDH
Chlebičov. Průvod vlajkonošů sborů našeho okrsku, ligy
veteránů, OSP Polska a hostů vyšel od hasičské zbrojnice
směrem ke kapli Panny Marie Růžencové za tónů hudby
z Dolních Životic. Zpestřením byl kočár s koňmi, s nímž se
svezli pan farář naší farnosti Mgr. Radovan Hradil, starosta
obce Ilja Novotný a lokaj Pavel Bena. Průvod byl ukončen
u kaple, kde se sloužila mše svatá. Po mši svaté opět
pokračoval průvod směrem k OÚ a končil u kulturního
domu. Zde všichni uvítali příjemně klimatizovaný sál
a dobře vychlazené pivo. V tento den nám přálo horké
počasí s tropickými teplotami, takže se nebylo čemu divit.
Všichni účastníci slavnostní schůze obdrželi drobnou
upomínku na náš sbor.
Na slavnostní schůzi oslav 90 let byl přečten průběh
činnosti sboru za dobu jeho trvání a ocenění zasloužilých
a aktivních členů.
Večer pokračoval volnou zábavou za doprovodu hudby,
kdy si všichni mohli užít příjemné pohody.
Jménem svým chci všem poděkovat za vynaložené úsilí při
přípravách tohoto výročí našeho sboru a také poděkovat
naší obci, která nám při příležitosti oslav vyšla vstříc.
Aleš Gibes

Naši oslavenci:
duben - 90 let Hildegarda Armlichová
červen - 60 let Alena Bugová
Přejeme všechno nejlepší a Boží požehnání!

ZAHRÁDKÁŘI

7. března jsme měli výroční schůzi, kde se projednaly plány
na rok 2015. Jako každý rok dostaly všechny ženy kytičky ke
svému svátku.

Po schůzi a malém občerstvení vystoupil soubor Srubek ze
Štěpánkovic. Měl velký úspěch a podívat se mohli všichni,
kteří měli zájem. Vstup byl totiž přístupný i široké
veřejnosti. 6. června jsme pořádali zájezd do kroměřížské
květinové zahrady, která je zcela zrestaurovaná, takže to
stálo za to. Cena byla lidová a byla v ní započítaná cesta,
vstupné a oběd. Další akcí v tomto čtvrtletí je 22. srpna
zahrádkářský večer, počasí snad vyjde a my se těšíme na
vaši účast, bude bohaté občerstvení a když nebudete mít
chuť na grilované maso nebo makrelu, tak přijďte alespoň
na kávičku a zákusek. 30. srpna pak bude mše svatá v naší
kapli. Mimo naše akce se v areálu zahrádkářů konají i jiné,
nedávno to byly třeba čarodějnice.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

6 SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SVĚTLO DO ŽIVOTA
PROČ NÁZEV SVĚTLO DO ŽIVOTA
Musím se vrátit do roku 2003, kdy jsem sestavil 8člennou
skupinu studentů zemědělské školy. Společně jsme sepsali
a zpracovali grant v programu MAC a Connection
(Nadace Nokia) a získali jsme finanční dotaci ve výši
40.000,- Kč na svůj první projekt. Ten byl zaměřen na
volnočasové aktivity pro děti ze ZŠ Havlíčkova v Opavě.
Název projektu Světlo do života vzešel z oslovené cílové
skupiny, kterou byly především děti s vadami řeči
a zraku.
V roce 2004 se nám opět podařilo získat grant a finančně
zajistit pokračování projektu z roku 2003. Tyto dva projekty
byly velmi úspěšné a byly přínosem jak pro děti ZŠ, tak pro
studenty zemědělské školy, kteří takto získali velmi cenné
organizační zkušenosti a měli možnost poznat, s jakými
problémy musí tyto děti každodenně „bojovat“.
Koncem roku 2004 jsem oslovil několik kamarádů a po
několika setkáních a poradách jsme v roce 2005 založili nové
sdružení v naší obci.
Původní název ve stanovách byl Helios. Pod tímto názvem
však naše nové sdružení nebylo zaregistrováno, protože
obdobný název již existoval.
Navrhl jsem proto vrátit se k názvu Světlo do života a tento
název byl již ministerstvem vnitra akceptován.
Během zpracovávání prezentace k 10. výročí založení
sdružení jsem si postupně uvědomoval, jaké velké množství
aktivit naše sdružení za tuto dobu podniklo. Do našich aktivit
se zapojovali především studenti zemědělské školy, ale
pomocnou ruku podali i studenti ze strojní a stavební školy
v Opavě.
Za dobu 10 let činnosti sdružení se našich akcí aktivně
zúčastnilo okolo 50 studentů. Sedm z nich bylo nebo stále je
členy sdružení. Členové našeho sdružení v letech 2007-2010
také pomáhali při realizaci nových tří studentských projektů
v programu MAC a Connection.
Naše činnost se během prvních tří let stabilizovala
a je zaměřena na práci s mládeží a dětmi, propagaci
cykloturistiky, organizování autobusových zájezdů, na
ochranu životního prostředí a na spolupráci s obdobně

zaměřenými sdruženími z Polska.
V letošním roce jsme oslavili 10. výročí založení našeho
sdružení a bylo na co vzpomínat a čím se prezentovat.
Úspěchů a vydařených akcí bylo opravdu hodně. Jen pět
schválených grantů představovalo získanou finanční částku
429.577,- Kč, která mohla být vynaložena na příslušné
aktivity zaměřené především na práci s dětmi a mládeží víkendy na farmě apod.
Zajišťujeme velmi zajímavé poznávací autobusové zájezdy.
V letošním roce připravujeme návštěvu krásného města
Tarnowskie Góry v Polsku.
Od roku 2011 organizujeme cyklo prezentační setkání,
kterého se pravidelně účastní také cyklisté z Polska.
Navazujeme tak na obdobné aktivity, kterých se jako cyklisté
zúčastňujeme v Polsku již od roku 2007. Cílem je prezentovat
opavský region, zhlédnout a navštívit jeho zajímavá místa.
V květnu proběhl 5. ročník této akce. Akce je vždy vydařená,
pokud nedojde k žádnému velkému nepředvídanému
problému. A trochu deště cyklistům přece nevadí. Letošní akci
mohu proto označit za velmi vydařenou.
Rudolf Grygarčík,
předseda sdružení
www.svetlozivota.com

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
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ZŠ CHLEBIČOV
TVOŘENÍ NA DEN MATEK V DRUŽINĚ
I tento rok se děti moc snažily, aby svou maminku potěšily a něčím
ji obdarovaly. Daly si záležet a už byly nedočkavé, aby si dárečky mohly
odnést domů a předat je své mamince. I když někteří byli k sobě kritičtí,
mysleli si, že se jim to nepovedlo, maminky to určitě potěší.
Koho by nezahřálo u srdíčka, když je to tvořeno z lásky?
Zuzana Slavíková
JÍZDA ZRUČNOSTI
ANEB JAK JEZDIT BEZPEČNĚ
Jako každý rok jsme se s dětmi
zaměřili na dopravní výchovu.
Musíme si uvědomit, že jízda na kole
není jen zábavou, ale má určitá
pravidla, která se musí dodržovat, aby
se nám nic nestalo a abychom
nezpůsobili žádnou nehodu.
Děti své znalosti nejprve vyjádřily
výtvarně, namalovaly dopravní značku
a pak nám její význam vysvětlily.
K našemu překvapení jsou děti opravdu
pozorné a byly schopné nám říct, kde se
daná značka v naší vesničce nachází.
Poté své jezdecké dovednosti předvedly
v jízdě zručnosti. S novými prvky se
popraly statečně. I ty nejmenší děti se
zúčastnily a je vidět, že jízda na kole jim
není cizí. Trať projížděli všichni vícekrát
a snažili se ji zvládnout bezchybně.
A nakonec je čekal malý testík, který je
velice pěkně zpracovaný. Děti si
v y z k o u š e l y, z d a z n a j í s p r á v n é
cyklistické vybavení, jak se chovat
na křižovatce i jak se zachovat, kdyby
měly poskytnout první pomoc.

Zuzana Slavíková

DEN DĚTÍ 2015
Letošní Den dětí jsme oslavili už
29. května. Na tento den jsme měli
rezervovanou návštěvu ve vítkovické
U6. Autobus nás přivezl včas, takže
jsme mohli více jak dvě hodiny strávit
ve společnosti dvou mladých průvodců.
Ti nám připomněli rok 1828, kdy
vznikly Vítkovické železárny a kdy se
také narodil francouzský spisovatel
J u l e s Ve r n e , a u t o r m n o h a
vědeckofantastických knih. V úvodním
filmu jsme se seznámili s ním a také se
dvěma dětmi, našimi současníky. A pak
už následovala prohlídka s možností na
všechno si sáhnout, všechno si
vyzkoušet. A nebylo toho málo.
V anketě, kterou ve svých třídách
zapsaly třídní učitelky, se nejvíce líbily
tyto vynálezy: křečkostroj na lidský
pohon, páka a kladka na zvedání
břemen, jízda na kole s rozsvícením
světel, trenažéry aut, motocyklů,
ponorka, hudební místnost nebo vodní
svět. Zajímavý byl také výstup na
vysokou věž a výhled na celé technické
muzeum. Všem se oslava letošního Dne
dětí velmi líbila a těšíme se na další
návštěvu U6.
Mgr. Věra Gebauerová, ředitelka

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU
5. května 2015 jsme jeli do Slezské nemocnice v Opavě.
V dětském pavilonu M jsme dostali obrázek a omalovánku ke správnému mytí
rukou a někteří balónek.
Pak jsme si vzali speciální dezinfekci, umyli si ruce a dali si ruce pod speciální UV
lampu. A ti, kteří měli celé ruce modré, je měli čisté. Ti, kteří je měli růžové, je měli
špinavé. Pak nám sestřička ukázala oddělení, kde se děti léčí.
Potom jsme se podívali do Muzea ošetřovatelství, kde byly různé předměty
z minulého století. Také jsme viděli představení klaunů, kteří rozesmívají nemocné
děti. Vrátili jsme se ve 12 hod.
Moc se mi to líbilo.
Anet Fojtíková, 3. třída

OVOCNÝ
A ZELENINOVÝ DEN
Již několik let jsme zapojeni
do projektu Ovoce do škol s finanční
dotací Evropské unie a MŠMT ČR.
Děti dostávají zdarma každých
14 dnů čerstvé ovoce nebo zeleninu.
Naším dodavatelem ovoce, zeleniny
a zeleninových nebo ovocných šťáv
je společnost LAKTEA. Letos nám
po zaslání vyplněného dotazníku
poslali jeden ovocný a jeden
zeleninový koš. Pro děti jsme připravili
ukázku zaslaného ovoce a zeleniny
s ochutnávkou banánů. Zbytek použily
děti při vyrábění ovocných nebo
zeleninových dobrot ve čtvrtek
11. června. Třeťáci připravili
zeleninové saláty z polníčku, rajčat
a papriky. Z pomerančů, grepů
a citrónů vytlačili šťávu a uvařili
zázvorový čaj. Děti z první a druhé
třídy zhotovily pěkné figurky
Zeleniňáčka a Ovocňáčka. Nachystaly
ovocné a zeleninové talíře. Čtvrťáci
a páťáci zhotovili z ovoce a zeleniny
téměř umělecká díla. Děkuji všem
kolegyním za přípravu i provedení
tohoto ovocného a zeleninového dne.
Mgr. Věra Gebauerová, ředitelka
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JAK JSME OSLAVILI DEN ZEMĚ
Ve středu 22. 4. jsme jeli do Velkých Hoštic na přátelské
utkání ve florbalu. Před zápasem jsme se šli podívat do
chemické laboratoře, potom nás rozdělili do skupin
a vyzkoušeli jsme si pár chemických pokusů. Nejvíce se mi
líbil pokus s propíchnutým balonkem. Účel byl propíchnout
špejli skrz balonek tak, aby balonek neprasknul. Nikomu se to
nepovedlo.
Zpátky jsme šli pěšky a po cestě jsme viděli mnoho
zajímavých věcí jako třeba bunkry, zajíce, velké pařezy, jarní
květiny. Dokonce se nám podařilo udělat pár pěkných snímků.
Z Velkých Hoštic jsme šli dvě hodiny. Do školy jsme přišli
ve 13 hodin. Byli jsme moc unavení :-).
Martin Domanský, 3. třída
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ CYKLISTŮ

KONCERT SKUPINY MARBO

V úterý 5. 5. 2015 se na dopravním
hřišti v Malých Hošticích uskutečnilo
okresní kolo soutěže mladých
cyklistů. Žáci nejprve vyplnili
dopravní testy a pak je čekaly úkoly
ze zdravovědy. Na závěr měli co
nejrychleji a bez chyb zvládnout
jízdu zručnosti.
Jaké jsou výsledky? Ze sedmi
zúčastněných čtyřčlenných družstev
naše družstvo čtvrťáků ve složení
Honza Krček, Filip Uvíra, Markéta
Lorenzová a Anička Seifriedová
obsadilo páté místo. Děkuji žákům
i paní učitelce Ireně Hrubé Vaňkové,
která je na soutěž připravovala.

Se školou jsme byli na koncertě
skupiny Marbo, který uvedli pod
názvem „Zpívat nás baví“. Celým
pořadem nás provázeli manželé
Bohdan a Marcela. Zpívali jsme s nimi
různé písničky. Pan Bohdan hrál krásně
na saxofon a zpíval. Paní Marcela
zpívala a někdy hrála na elektrický
klavír. Učili nás, jak správně dýchat,
taky nás učili jazykolamy. Zpívali jsme
jejich písničky, učili se refrény písní
a někdy i písně doprovázeli pohybem.
Na podiu měli i krásné osvětlení. Celý
koncert trval asi 50 minut. Koncertu se
zúčastnilo mnoho škol i školek, přišly
se podívat i děti ze speciální školy.
Koncert byl moc pěkný a určitě bychom
šli ještě jednou.
Za žáky 4. a 5. ročníku
Markéta Lorenzová

Mgr. Věra Gebauerová, ředitelka

POSELSTVÍ
KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC
Dne 1. dubna jsme v počítačové učebně
měli Velikonoční program. Napřed
jsme se seznámili s paní katechetkou,
která nám vyprávěla o křesťanských
Velikonocích.
Ale nebylo to jen vyprávění, i my jsme
zkoumali, proč a jak vznikly Velikonoce.
Jak jsme všichni věděli, Velikonoce jsou
obdobím, kdy se rodí mláďata, kluci
chodí na koledu a taky začínají rozkvétat
rostliny a květy stromů. Pracovali jsme
s interaktivní tabulí, na které nám
promítaly staré texty a vyhořelé části
svitku. Vše se týkalo hlavně křesťanství.
Také jsme se dozvěděli spoustu nových
a zajímavých věcí o Velikonocích.

Za žáky 4. a 5. ročníku
Simona Sedláčková a Anna Seifriedová

SBÍRKA VRŠKŮ
V naší škole probíhají celoročně různé sbírky, které jsou
pro nás finanční pomocí. Ale my myslíme i na druhé, proto
jsme se rozhodli tento rok pomoci dvěma nemocným
dětem. Sbírku vršků z plastových láhví jsme poslali pro rodiče
dětí, kteří se jim
snaží zajistit
plnohodnotný život koupí různých
pomůcek, které jim
pomáhají usnadnit
každodenní péči
o tyto chlapce.
Chlapci se jmenují
Matyášci, osud jim

nepřál a narodili se již s handicapem. Matýsek Novák se
narodil předčasně, podstoupil spoustu lékařských zákroků a je
plně závislý na péči rodičů. Pokud byste chtěli vědět více, tady
máte odkaz na webové stránky:
http://pomocmatyskovi.webnode.cz/.
Ani druhý chlapeček neměl tolik štěstí v životě, narodil se také
předčasně, ale bohužel se vše nepovedlo jak mělo. Jeho vývoj
je hodně opožděný, proto se rodiče snaží jakoukoliv formou
sbírky zajistit pro chlapečka lékařskou a rehabilitační péči,
aby se částečně vyrovnal svým vrstevníkům. I tady vkládáme
odkaz, kde se dozvíte podrobnosti: http://matytodokaze.cz/.
Osud ostatních lidí nám není lhostejný, proto se budeme
prostřednictvím Vaší sbírky snažit i nadále pomáhat.
Zuzana Slavíková
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TŘÍDÍME ODPAD

Ráno jsme jeli do Malých Hoštic na dopravní hřiště. Na
obecním úřadě nám nějaký pán říkal, jak jezdit na kole,
popsal výbavu kola a seznámil nás s dopravními předpisy.
Nakonec nám rozdal testy ohledně dopravních znalostí. Když
jsme testy dokončili, šli jsme na dopravní hřiště s kolem.
Na hřišti byly značky, kruhový objezd a vše, co v normálním
životě můžeme vidět na cestách. Podle toho, jestli jsme při jízdě
nedělali chyby a podle výsledků testu, jsme mohli získat
cyklistický průkaz. Celé dopoledne bylo
zajímavé, takový výlet. Ale vše jednou
skončí. Unavení, ale spokojení jsme se
vraceli pěšky polní cestou do školy.
Za žáky 4. a 5. ročníku
Lukáš Trávníček

Dne 21. 5. 2015 proběhla u nás ve škole beseda, kde jsme si
povídali, jak dobře třídit odpadky do různých popelnic?!
Celým pořadem nás provázela nějaká paní.
Proběhly soutěže, ptala se na
otázky, např. „Do jaké popelnice
patří papírové kartony“.
Nakonec nás rozdělila do skupin,
dostali jsme kartičku s nějakou
věcí a museli ji dát do správné popelnice. Když jsme rozdělili
odpad správně, dostali jsme balíček, ve kterém jsou ukázky
odpadu. A to bylo vše. Mohli jsme se ještě na něco zeptat.
Slušně se rozloučila a my taky. Šli jsme do třídy.
Za žáky 4. a 5. ročníku
Lukáš Trávníček

ANKETA NA TÉMA VELIKONOCE
2. Já na Velikonoční pondělí čekám na spolužáky, až přijdou
Já, Honza Krček, se Sebíkem Karli jsme se zeptali
na koledu, abych neuschla a byla zdravá.
spolužáků na tyto otázky:
(Anna Seifriedová, 4.roč.)
2.
Chodím s pomlázkou kyčkovat holky, aby byly zdravé.
1. Co se mi líbí na Velikonocích?
(Matěj Štěpaník, 5.roč.)
2. Co a proč dělám na Velikonoční pondělí?
3. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Květná neděle,
3. Jak nazýváme dny ve Svatém Velikonočním týdnu?
Velikonoční pondělí. (Simona Sedláčková, 5.roč.)
4. Jak jsme prožil(a)velikonoční prázdniny?
4. Byl jsem doma s rodiči a hráli jsme si.
(Filip Uvíra, 4.roč.)
1. V přírodě se rodí nová mláďátka. Máme velikonočně
4.
O velikonočních prázdninách jsem byla s rodinou na
ozdobený dům i byty. (Isabell Řeháčková, 4.roč.)
1. Užívám si s kamarády a rodinou. Chodím s pomlázkou za výletě. Taky jsem barvila vajíčka a chystala sladkosti pro
kluky. (Markéta Lorenzová, 4.roč.)
holkami. (Lukáš Trávníček, 5.roč.)

MŠ CHLEBIČOV
Školní rok 2014/2015 je za námi a my čerpáme nové síly
a nápady do roku dalšího. S dětmi jsme toho opět spoustu
prožily.
Navštívilo nás několik divadélek s humornými i poučnými
pohádkami. Oslavily jsme svátek maminek - mladší děti
vystoupily jako roztomilí šmoulíci a starší děti sehrály pohádku
O princeznách a drakovi. Navštívily jsme Svět techniky
v Ostravě, kde se děti opravdu vyřádily. Se staršími dětmi jsme
jely prověřit jejich znalosti v oblasti dopravy na dopravní hřiště
v Malých Hošticích. Všichni společně jsme pak navštívili nově
zrekonstruované Planetárium v Ostravě, kde se děti dozvěděly
spoustu zajímavého o naší Zemi, vesmíru, planetách...atd. Naší
každoroční akcí v MŠ je tzv. Barevný týden, a ne jinak tomu bylo
i letos. Kromě toho, že jsme každý den chodily do MŠ oblečení
v předem určené barvě, tak se letošní Barevný týden nesl
ve znamení indiánů. S dětmi jsme si o indiánech povídaly,
kreslily indiánský totem, postavily indiánské tepe, děti plnily
řadu úkolů, hledaly indiánský poklad...apod. Ti nejodvážnější
indiáni a indiánky mohli dokonce v noci přespat v MŠ. Pro děti
i rodiče jsme uspořádaly zábavné odpoledne na školní zahradě,
kde na všechny čekala kromě občerstvení veliká legrace
v podobě dvou klaunů. Všechny akce byly, myslím, opět velmi
zdařilé, ale jejich realizace by se neobešla bez velké pomoci

všech pracovnic MŠ, aktivní účasti a zapojení rodičů
a samozřejmě sponzorů.
Děkuji velice panu Latoňovi za výborné párečky, panu
Lamlovi za bezplatné poskytnutí autobusu na výlet, panu
Štenclovi za finační dar využitý na nákup sportovních
a didaktických pomůcek, Obecnímu úřadu a všem dalším,
kteří nám jakoukoliv formou pomáháte.
Přeji vám příjemné prožití léta,
za kolektiv MŠ Jana Borunská
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SBĚR PAPÍRU
Proběhl ve středu 22. dubna. Nasbírali jsme
6,5 tuny, tj. asi 35 kg na žáka.
Nejlepší třídy:
3. tř. - 1588kg
2. tř. - 1260 kg
4. tř. - 784 kg
Jednotlivci: Jonášek Přidal, 2. tř. - 455 kg,
Viktorka Heczková, 2. tř. - 250 kg,
Denis Chasák, 3. tř. - 250 kg.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SOUBORŮ
Děti z druhého a třetího ročníku navštěvující kroužek Šikulky a jejich paní
učitelky Petra Stanjurová a Lucie Rybková se 24. března zúčastnily
soutěžní přehlídky dětských divadelních souborů v Loutkovém divadle
v Opavě s operetkou O dvanácti měsíčcích.
Vystoupily v opravdovém divadle, vyzkoušely si pohyb na jevišti, podívaly se
do zákulisí a po svém vystoupení sklidily velký potlesk. Za reprezentaci školy
jim patří velké poděkování. Velké díky si zaslouží také rodiče dětí, kteří
připravili krásné kostýmy a především manželé Daňkovi za výrobu kulis
a jejich dopravu až na místo.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel

APRÍLOVÝ DEN U TŘEŤÁKŮ
Že je první den v měsíci dubnu dnem
vylomenin, legrácek a srandy, víme
všichni. Jak asi taková aprílová škola
ve skutečnosti vypadá, zjistili naši třeťáci,
když dorazili do školy v legračních
maskách a s legračními nápady. Nechali se
inspirovat knihou Aprílová škola
a Kronika města Kocourkova, které jsme
právě společně četli. A tak vznikla škola
Aprílov s vesničkami (kooperativními
skupinami), prapodivnými dětmi
a popleteným učením. V této škole se děti
učí číst i psát pozpátku, počítat nesmyslné
příklady nebo mluvit vlastním
zašifrovaným jazykem. Co však umí
nejlépe, je schopnost spolupracovat
a domluvit se. Tento zajímavý den byl

VÝCHOVNÝ KONCERT
Ve středu 15. 4. nás ve škole navštívili žáci ZUŠ v Opavě. Připravili si výchovný
koncert pro děti 1.-3. třídy. Slyšeli jsme mnoho krásných melodií, poznali a viděli
na vlastní oči malé i velké hudební nástroje a zjistili, kolik žáků naší školy je
hudebně nadaných a chodí do „zušky“. Děkujeme dětem i paním učitelkám za
příjemné hudební chvilky.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel

zaměřený na učení se kooperativní výukou
a zvládání kooperativních technik, jako
vnitřní a vnější kruhy, sněhová koule,
skládačky, metoda pěti barev či hry se
smysly: „Věř mi!“. Vám to nic neříká? Tak
se někdy zastavte (nejen na apríla)
do Aprílova.
Petra Stanjurová

TŘEŤÁCI A FINANČNÍ GRAMOTNOST
Vyznat se ve světě peněz není vždy jednoduché, avšak v dnešní době velmi
důležité nejen pro dospělé, ale i pro děti. V naší škole se finanční gramotnosti,
která je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, aktivně
věnujeme. Například třeťáci před pár dny absolvovali zajímavý týdenní projekt
zaměřený právě na toto téma. Seznámili se a podrobně prozkoumali autentické
české mince i bankovky, jejich ochranné prvky, jejich vzhled i slavné osobnosti či
města na nich zobrazené. Nakupovali potraviny, pomůcky do školy aj., sami
vytvářeli návrh nákupu podle svých finančních možností. Sestavili rozpočet jedné
české rodiny, počítali příjmy i výdaje, ale hlavně získali alespoň základní
představu o hospodaření, o tom, jak s penězi vyjít, jak ušetřit a nezadlužit se.
Přesto, že se toto téma může zdát velmi složité a pro malé žáky nezáživné, děti
pracovaly s velkým zaujetím a již nyní se těší na pokračování projektu.
Petra Stanjurová
NÁVŠTĚVA Z CHLEBIČOVA
Ve středu 22. 4. nás navštívila 1.-5. třída chlebičovské školy. Žáci se rozdělili
do dvou skupin, jedna sledovala kouzelnicko-chemické vystoupení našich
deváťáků a druhá hrála v tělocvičně s našimi žáky 1. stupně florbal. Asi po hodině
se obě skupiny vyměnily. Doufáme, že se chlebičovským u nás líbilo,
a těšíme se na další vzájemné návštěvy.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
DEN ZEMĚ A „UKLÍZÍME ČESKO“
Žáci, kteří nejeli na Floru, se věnovali ekologickým aktivitám ke Dni Země.
Chlebičovští s p. uč. Podstufkou uklidili příkopy z Hoštic do Chlebičova
(děkujeme OÚ Chlebičov za přistavený traktor s vlečkou a odvoz odpadků na
skládku), žáci 1. stupně se šli podívat na domácí zvířátka na zemědělskou školu
v Opavě a velcí v rámci celostátní akce „uklízíme Česko“ uklidili zámecký park,
prostory kolem školy a vlakového nádraží.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel

JARNÍ FLORA OLOMOUC
V pátek 24. 4. jsme pořádali tradiční exkurzi na Floru, prohlédli jsme si krásné expozice, milovníci květin i něco nakoupili a pak
jsme jeli do ZOO na Svatý Kopeček. Než jsme odjeli, mohli jsme si pohladit surikatu a trošku jsme se vyblbli v malém lanovém
centru.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY:
Mendelovo gymnázium, Opava - 2 žákyně
Biskupské gymnázium, Ostrava - 1 žákyně
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, maturitní obor - 4 žáci
Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, maturitní obor - 4 žáci, učební obor - 3 žáci
Střední technická škola, Opava, učební obor - 1 žák
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, maturitní obor - 1 žákyně
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, učební obor - 1 žák
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, maturitní obor - 1 žákyně
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, maturitní obor - 1 žák
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, učební obor - 1 žákyně
Střední škola podnikání a služeb, učební obor - 1 žákyně

DEN MATEK
V neděli 3. 5.
zatančili a zazpívali
naši prvňáčci
pod vedením
p. uč. Wenzelové
a Gebauerové
a zazpíval pěvecký
sbor žáků 4. třídy
s p. uč. Šnajdrovou
na obecní oslavě
Dne matek.

PROJEKT „MÁME K SOBĚ BLÍZKO“ – DRUŽBA S POLSKÝMI KAMARÁDY Z NEDZY
Naše škola se zapojila do projektu přeshraniční spolupráce
s družební polskou školou v Nedze pod názvem „Máme
k sobě blízko.“ Vzhledem k tomu, že se nám díky p. uč.
Wenzelové podařilo sehnat na tuto akci peníze z EU, byl
celý pobyt delší (18.-22. 5. 2015) a program bohatší.
Dvě učitelky a 14 polských dětí bylo ubytováno v penzionu
pana Tomíčka.
První den uvítal účastníky
starosta obce na obecním
úřadě, odpoledne pak
všechny čekala prohlídka
zámku a parku v Hradci nad
Moravicí. Úterý strávily
děti v Ostravě. Nejdříve
navštívily Svět techniky
v Dolní oblasti Vítkovic a odpoledne si prohlédly hornické
muzeum v Landek parku.
Třetí den vzhledem k nepřízni počasí museli trošku
improvizovat - místo výletu do Karlovy Studánky a vycházky
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pondělí 11. května třeťáci a páťáci pod dohledem paní
vychovatelky Jany Müllerové, p. uč. Petry Stanjurové
a Vítka vyrazili směr Karlov pod Pradědem na chatu
Edison, aby prožili bezva týden plný zábavy. A stalo se!
Hned po příjezdu vyrazili na túru do Malé Morávky, zde se
vydováděli na průlezkách a nakreslili spoustu krásných
andílků nemocným a zraněným vojákům. Žáci páté třídy
v turistice pokračovali výletem do Karlovy Studánky a do
bruntálského akvaparku. Mezitím třeťáci objevovali krásy
okolních lesů, zkoumali život pod kameny, v pařezech
či jehličí. Postavili domečky skřítkům a sbírali zajímavé
lesní rostliny. Ty se nám velmi hodily k „poznávačce rostlin“
a k výrobě herbáře.
Škola v přírodě však není pouze o zábavě, ale i učení zde má
své místo. Zaměřili jsme se na opakování učiva angličtiny,

údolím Bílé Opavy si prohlédli zámek v Bruntálu a na oběd
vyjeli na Ovčárnu.
Čtvrteční dopoledne strávily děti výrobou projektů
a prezentací o obcích Velké Hoštice a Nedza (historie
a současnost, občanská vybavenost, zajímavosti, osobnosti,
legendy atd.), odpoledne se neslo v duchu sportu a her nejdříve si zahráli kinball, pak vybíjenou a také polskou
míčovou hru. Večer se všichni sešli ve školní pergole,
popovídali si, povečeřeli grilované steaky a pozdravili vedení
polské školy, které se na děti přijelo podívat.
Na úplný závěr naše hosty povozil pan Tomíček na voze
taženém koňmi. V pátek čekal děti výlet do Opavy, prohlídly si
centrum, vystoupaly na Hlásku a po obědě na Dolňáku nastal
čas loučení a odjezdu polských kamarádů zpět domů. Dětem se
týden moc líbil a už teď se těší na podzim, kdy zase my
pojedeme na návštěvu k nim. Poděkování patří všem
zúčastněným dětem, p. uč. Víchové, Wenzelové a Straubovi
za organizaci.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
českého jazyka a matematiky. To vše přímo v lese a na louce
u chaty. Také odpoledne věnované první pomoci děti zaujalo,
když si mohly samy vyzkoušet, jak pomoci zraněnému
kamarádovi, jak přivolat pomoc a jak si poradit ve volné
přírodě. Samozřejmě nechyběla pořádná ranní rozcvička,
fotbálek a další pohybové hry, večerní táboráky a sledování
hokeje.
Po tak báječném týdnu se nám domů ani nechtělo. Odváželi
jsme si však neobyčejné zážitky a také krásný herbář,
vlastnoručně vyrobené knížky do angličtiny a pracovní listy do
češtiny.
Velké poděkování patří všem dětem. Nám, učitelům, totiž
dokázaly, že se umí slušně chovat, chtějí se bavit, ale
i pracovat a poznávat nové věci. Také děkujeme personálu
chaty za ochotu a samozřejmě rodičům za důvěru.
Učitelé
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„ČARODĚJNICE“
Jako každý rok před koncem dubna se kolem školní pergoly
sletěli malí čarodějové a čarodějnice i s rodiči. Hrůzně
maskovaní žáci 8. a 9. třídy pro ně připravili spoustu
strašidelných čarodějnických soutěží. Pak byla slavnostně
spálena loňská čarodějnice a jaro mohlo začít. Pro děti i pro
rodiče bylo připraveno opékání špekáčků a bohaté
občerstvení. Děkujeme všem učitelům i starším žákům, kteří
se na přípravě pěkné akce podíleli, a SRPŠ, které platilo
špekáčky a občerstvení pro děti.
„TONDA OBAL“
Ve čtvrtek 21. 5. absolvovaly všechny třídy názorný,
srozumitelný a zajímavý ekologický program o ukládání
a recyklaci odpadů. Akce se zúčastnili i naši polští hosté.
VÝLET 9. TŘÍDY DO PRAHY
Poslední květnový týden strávili deváťáci spolu s pány
učiteli Straubem a Podstufkou v Praze. Čekal je týden
nabitý prohlídkami a exkurzemi a že se opravdu
nenudili, můžete posoudit z následujícího programu.
V pondělí po příjezdu a ubytování vyjeli lanovkou na Petřín,
kde vystoupali na rozhlednu a poté navštívili zrcadlový sál.
Úterní dopoledne strávili prohlídkou zajímavých expozic
v Národním technickém muzeu, odpoledne je čekala
nejdříve exkurze do starého královského paláce a katedrály
sv. Víta na Pražském hradě, poté se všichni ještě vyfotili se
známými herci, zpěváky a politiky v muzeu voskových
figurín. Ve středu si prohlédli muzeum Karlova mostu,
projeli se lodí po Vltavě a odpoledne vystoupali do areálu
hradu, kde si prohlédli baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku
a Daliborku. Po náročném výšlapu si osladili odpoledne
exkurzí v muzeu Choco story, kde mohli ochutnat čokoládu
vyrobenou přímo před jejich očima. Ve čtvrtek navštívili
Poslaneckou sněmovnu a asistent poslance H. Pavery
je zavedl do míst, kde by se jinak za běžného provozu
nedostali. Odpoledne si zastříleli v Laser game aréně a večer
se šli projít do centra a na Václavské náměstí. V pátek
dopoledne se sbalili a z hotelu se vydali na cestu domů.
Všem se výlet moc líbil a určitě to bylo pěkné rozloučení
s jejich devítiletou školní docházkou.

OSMÁCI NA SOU STAVEBNÍM
Ve středu 13. 5. měli žáci osmé třídy možnost navštívit SOU
stavební v Opavě. Akci pořádá SOU každoročně a nabízí tak
žákům, kteří si budou v příštím školním roce podávat
přihlášku na střední školy a učiliště, aby měli větší rozhled
a jednodušší rozhodování kam dál. Pro žáky přijel autobus
k ZŠ, dovezl je před SOU, kde je čekala ukázka všech
nabízených oborů. V každé dílně měli žáci možnost vyzkoušet
si daný obor. Mnozí z nich si domů odnesli malou pozornost,
kterou si sami vyrobili - krabička z plechu, kousky svařených
trubek, dřevěná prkénka… Po třech a půl hodinách je autobus
dovezl zase zpět k ZŠ.

MS V HOKEJI 2015
Rychlým jednáním se nám v rámci akce "Vstupenky na
hokejový šampionát do škol" podařilo zajistit zdarma
vstupenky na dvě hokejová utkání hraná v Ostravě v rámci MS
2015. 48 žákům druhého stupně (pouze 48, protože více jich
neprojevilo zájem) se tak naskytla možnost zažít atmosféru
mistrovského utkání na vlastní kůži. Jedna skupina si ve
čtvrtek 7. 5. od 20:15 hod. užila utkání Finsko-Slovinsko,
druhá skupina pak v neděli v 16:15 hod utkání SlovinskoUSA. Žáci platili pouze cestu autobusem z Velkých Hoštic
do Ostravy a zpět. Všichni zúčastnění si výlet za sportem
velice pochvalovali.

KREVNÍ CENTRUM
V pondělí 9. června navštívili žáci 8. třídy s p. uč.
Komárkovou v rámci přírodovědného učiva o člověku krevní
centrum Fakultní nemocnice v Ostravě.
V rámci prevence se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili
v průběhu měsíce června besedy s příslušníkem Městské
policie Kravaře.

PRVŇÁCI A NOVÍ ŽÁCI
Do 1. třídy by mělo ve školním roce 2015-2016 nastoupit
23 dětí, 13 děvčat a 10 chlapců.
Do 6. třídy nastoupí kromě 19 našich - velkohoštických 4 chlebičovští, 4 malohoštičtí a 3 kravařští žáci.
Školní rok 2015-2016 začne v úterý 1. 9. v 8:00 hod. před
budovou školy. Od 7:00 bude pro zájemce z řad rodičů, žáků
a učitelů probíhat v kostele slavnostní mše k zahájení školního
roku.
Sešity na nový školní rok si budou žáci jako obvykle kupovat
v bufetu školy ve čtvrtek 27. srpna od 9:00 do 11:00.
Hodně úspěchů a štěstí vycházejícím deváťákům, krásné
prázdniny žákům a vydařenou dovolenou rodičům přejí
učitelé ZŠ Velké Hoštice a Radovan Staněk.
Autor článků: Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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SPORT
SK VIKTORIA - A MUŽSTVO

SK VIKTORIA - B MUŽSTVO

Do jarní části soutěže jsme vstupovali s cílem udržet
postavení v horní polovině tabulky a při vyrovnanosti
soutěže mít co nejdříve jistotu záchrany. Podařilo se nám
zvládnout důležité úvodní utkání s rivalem z Bolatic, které
jsme vyhráli 3:1, poté jsme však zbytečně klopýtli
v Bruntále a byli de facto před utkáním s Hrabovou
ve stejné pozici. Vítězstvím v tomto zápase jsme rozjeli sérii
pěti utkání v řadě, ve kterých jsme získali celkem 13 bodů
a vyšplhali se tabulkou na výborné 2. místo. Jsem rád, že se
nám podařilo navázat na podzimní část soutěže
a předváděli jsme, zejména v domácích zápasech, dobrý
fotbal se spoustou vstřelených branek. Konečně jsme také
protrhli prokletí na hřištích soupeřů a zvítězili 1:0 na půdě
silné Štítiny. Máme mužstvo složeno jak z chlebičovských
odchovanců, tak z hráčů, kteří pocházejí odjinud, ale
vytvořila se zde dobrá parta a všem hráčům na výsledcích
a postavení klubu záleží. I ve zbývajících čtyřech kolech jsme
chtěli odevzdat maximum a udržet si těžce vybojované
postavení v tabulce.
D. Kutty, trenér

Do sezóny 2014/15 jsme vstoupili s cílem hrát v horních
patrech tabulky. Bez větších změn v kádru, s úspěšným
trenérem Jendou Šupíkem, který se s hráči s chutí pustil
do poctivého tréninku, což se promítlo na výsledcích.
Po odehrání podzimních utkání jsme obhájili 1. místo
v tabulce, s mírným náskokem před soupeři, kteří si dělali
ambice na postup. V jarních utkáních rozhodla naše zkušenost
a zodpovědný přístup všech hráčů k důležitým utkáním.
Z 20 odehraných zápasů skončilo 15 naším vítězstvím, 3 x
smírně a jenom 2 zápasy jsme prohráli o jeden gól. Proto jsme
2 kola před ukončením soutěže vedli tabulku o 13 bodů a postup
do okresního přeboru měli jistý. 61 vstřelených branek a jen 23
obdržených napovídá, že letošní sezóna byla opravdu úspěšná.
Nejlepšími střelci se stali Lukáš Baďura - 22, Marcel Šupík 11 a Jiří Hollesch - 5 vstřelených branek.
Tradičně bych chtěl poděkovat vedení SK Viktorie za zázemí
a podmínky, které nám vytvořilo, a hlavně všem fanouškům
a divákům, kteří nám fandili v hojném počtu nejen při domácích
zápasech.
Karel Elek

SK VIKTORIA - MLADŠÍ ŽÁCI
Jarní část soutěžního ročníku 2014/2015 nám vyšla téměř
dokonale. Zatímco na podzim jsme nasbírali 7 bodíků,
v odvetách nás dokázali porazit pouze Strahovice
a s Oldřišovem jsme remizovali. Ostatních 7 zápasů
skončilo naším vítězstvím. Naše výsledky: Chlebičov P. Polom 12:5, D. Životice 15:1, V. Hoštice 11:1, Strahovice
2:10, Štítina 3:0, Oldřišov 6:6, Litultovice 3:2, Komárov 6:5,
Brumovice: 6:5. Do střelecké listiny se zapsali skoro všichni
hráči, ale mezi nejlepší kanonýry patří J. Moša a R. Řeháček.
Skončili jsme na 6. místě s počtem bodů 29. Nyní nás ještě
čeká ukončení sezóny a všichni se budeme těšit na prázdniny.
V jejich druhé polovině začneme opět s tréninky (cca kolem
15. 8.). Chci samozřejmě poděkovat jako každý rok všem
rodičům, asistentům, rozhodčím, fanouškům, menším
i větším sponzorům, ZŠ za uvolnění tělocvičny a fandění na
turnaji "Grassrootsday", obecnímu úřadu za výbornou
spolupráci a všem, kteří se jakkoli podíleli na chodu našeho
mládežnického oddílu. Ještě jednou přeji všem dětem hezké
prázdniny.
Roman Stanjura, trenér

FOTO: Horní řada z leva: trenér - Jan Šupík, David Lokoč, Dalibor
Kurka, Jiří Hollesch, Marcel Šupík, Ondřej Axmann, Vojtěch Zedník,
Dalibor Hollesch, asistent trenéra - Karel Elek, vedoucí mužstva - Jiří
Otlík
Dolní řada z leva: Kamil Michalík, Jiří Vavřinčík, Marek Tihelka,
Jaroslav Vilášek, Jan Sedláček, Lukáš Baďura, Rudolf Havlický,
Tomáš Starý, Václav Sýkora

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČLENŮ SK VIKTORIE CHLEBIČOV
24.6. Stanislav Ciminga - 40 let
10.6. Milan Lorenz - 50 let
3.6. Ilja Novotný - 65 let
K blahopřání se připojuje
i výbor SK Viktorie Chlebičov.
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SPORT
SK VIKTORIA - MINIPŘÍPRAVKA

Vážení sportovní přátelé,
s počátkem letního počasí pomaličku končí fotbalové jaro
našich nejmenších fotbalistů. V zimním období jsme
poctivě trénovali, ať Vám, rodičům, babičkám, dědečkům
a všem fanouškům našeho týmu, uděláme co nejvíce
radosti :-).
Ještě než jsme vyběhli na trávník, odehráli jsme v měsíci
dubnu silně obsazený turnaj v opavské hale. V těžké skupině
jsme obsadili 4. místo a v posledním utkání turnaje jsme
udolali tým Slavkova v penaltovém rozstřelu a obsadili tak
slušné 7. místo.
Jarní mistrovská utkání jsme odstartovali nečekanou výhrou
na hřišti Hlučína B 6 : 9:-D. V dalším derby utkání jsme těsně
prohráli s týmem Hněvošic 8 : 9. Z tohoto utkání máme krásný
videozáznam, který nám zpracovala slečna Eliška
Stanjurová, za což jí patří veliké poděkování.
Následně jsme remizovali v Háji ve Slezsku, prohráli
se silným týmem Spartaku Rohov. Bohužel ani nejmenším
fotbalistům se nevyhýbají nemoci či drobná zranění, což nás
silně postihlo v závěru soutěže. V oslabené sestavě se nám
ještě podařilo porazit tým Oldřišova 7:5, ale už nestačili na
mužstvo Štěpánkovic, se kterým jsme vysoko prohráli.
V neúplné tabulce jsme s 10 body okolo 6. - 7. místa
z 8 účastníků.
Naším nejlepším střelcem je Matěj Borunský s 27 brankami.
První branky v kariéře vstřelil i Jakub Trulej, který nás posílil
před jarními odvetami.

Tým minipřípravky k dnešnímu dni čítá 15 hráčů, kteří
na utkání dojíždí v teplákových soupravách v klubových
červenočerných barvách s logem naší obce.
Pro letní měsíce jsme obdrželi pozvánky na turnaje pořádané
Sokolem Hněvošice a Spartakem Rohov, kterých se

zúčastníme, a tím ukončíme první ročník tohoto nejmenšího
týmu SK Viktorie.
Přeji všem svým svěřencům i jejich rodičům krásně prožité
letní prázdniny a dovolené a už se těším na další spolupráci,
kterou zahájíme koncem měsíce srpna.
Závěrem chci poděkovat Vám všem, kteří jakkoli podporujete
naše nejmenší mužstvo.
Vilém Axmann, trenér

FA BAR BOJTESA
INTERLIGA OPAVSKO - SOUTĚŽ V KOPANÉ
Letos se pořádá již 55. ročník soutěže INTERLIGA
v kopané, které se účastní místní klub FA BAR Bojtesa
Chlebičov. Do soutěže letošního ročníku je přihlášeno
8 mužstev z Opavska. Hrát mohou hráči od 32 let
neregistrovaní a od 35 let registrovaní, kteří mohou ještě hrát
fotbalové soutěže. Na každý zápas jsou delegováni rozhodčí.
Z Chlebičova rozhoduje zápasy pravidelně p. Jaroslav Válek.
Celou soutěž zastřešuje Regionální sdružení České unie
sportu v Opavě.
FA BAR Bojtesa patřil mezi zakládající kluby Interligy.
Prvními a základajícími členy našeho klubu byli p. Jan
Migota, Karel Elek a Jan Šupík , který vedl náš klub více než
20 let. Mezi nejdéle hrající naše hráče patří p. Josef Šupík,
Josef Ihn, Milan Baďura, Karel Elek a Milan Lorenz.
V našem klubu Bojtesa máme v současnosti registrováno
celkem 36 hráčů, ale vzhledem k častějším svalovým
zraněním, které jsou s fotbalem a věkem spjaté,
a k pracovnímu vytížení hráčů se pravidelně účastní zápasů
cca 11-15 hráčů. Z letošních 5 odehraných kol jsou našimi
nejlepšími střelci p. Matrin Thiemel - 4 góly, 2 góly - Jiří
Hollesch , Vladan Novák, David Filip, Roman Stajura.

V této soutěži jde všem především o lásku a chuť k fotbalu,
zachování pohybu a dát si pivo s kamarády po odehraném
zápase. I když v této soutěži nelze postoupit a spadnout
do nižší skupiny, chce každé mužstvo vyhrát a některé zápasy
jsou také odehrané v ostřejším tempu, např. naše derby
Bojtesa - Hájek.
Jsme velmi rádi a těší nás , že na naše zápasy chodí pravidelně
diváci. Budoucnost celé soutěže hodně závisí na zachování
zdraví, přitáhnutí mladších ročníků a nových fotbalistů, kteří
mají chuť si zahrát fotbal.
Vilém Stiborský
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ÚKLID BEACH-VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ
S příchodem jara se těšíme na první teplé dny, které by nám
umožnily úklid volejbalového hřiště a my tak mohli zahájit
sezónu. Aprílové počasí nám moc nepřálo, ale nakonec jsme
využili jedno hezké dubnové odpoledne a provedli zběžný
úklid volejbalového hřiště. Hřiště je každoročně pokryto
vrstvou listí a klacíků z okolních stromů, což nám úklid vůbec
neusnadňuje. Uklidit hřiště do „čista“ prostě nelze, ať se snažíme
sebevíc. Přestože jsme vyhrabávali drobné listí ještě první týden
v květnu, věřím, že při další návštěvě nepůjde poznat, že se
nějaký jarní úklid vůbec konal. Každopádně bych chtěla všem
těm, kteří se na úklidu a přípravě hrací plochy podíleli,
poděkovat. Další velké díky patří sponzorovi, který
v minulém roce zajistil dosypání písku. Naše nesedřená kolena
jsou velmi vděčná.
Jménem uživatelů volejbalového hřiště hodlám na konci
prázdnin požádat obec Chlebičov o jeho zakrytí. Materiál by měl
být vzdušný, aby se zabránilo šíření plísní. Na jedné straně by se
částečně minimalizovalo mikrobiologické znečištění písku a na
straně druhé by to usnadnilo jarní úklid. Přestože je hřiště během
zimy zamčené, najde se pár jedinců z říše zvířat, kteří si rádi
zajdou na „píseček“. V této souvislosti bych také chtěla apelovat

UMĚLÝ POVRCH
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Vážení občané Chlebičova,
jak jsem Vás informoval v posledním čísle Zpravodaje obce
Chlebičov, započala v lednu 2015 SK Viktorie Chlebičov
s rekonstrukcí tzv. starého (tréninkového) hřiště.
Tato rekonstrukce spočívá v přeměně travnatého hřiště na hřiště
s umělým povrchem 3. generace. Dodavatelská společnost
Zelený Pažit s.r.o. se své práce zhostila na jedničku a dílo nám
bylo předáno v termínu. V době vydání tohoto zpravodaje bude
hřiště již zkolaudované a také doufáme, že obdržíme
od Fotbalové asociace České republiky atestaci pro toto hřiště
FIFA** tak, aby se na něm mohly hrát mistrovské fotbalové
zápasy.
Vedení SK Viktorie Chlebičov se po domluvě s vedením obce
Chlebičov dohodlo na slavnostním otevření tohoto hřiště, a to na
pátek 24. 7. 2015 s předpokládaným začátkem kolem 18:00 h,
kdy odehrají svá utkání naši minižáci a mladší žáci. Kolem 19 h
by mělo následovat slavnostní zahájení tohoto aktu, kdy jsme
pozvali celou plejádu vzácných hostů včetně duchovního otce
naší farnosti pana Radovana Hradila. Po tomto zahájení bude
následovat hlavní utkání, ve kterém se střetne Stará garda SK
Viktorie Chlebičov proti Staré gardě SFC Opava.
Přesný harmonogram slavnostního otevření tohoto hřiště, které
se uskuteční den před 45. ročníkem Alfréda Bitomského
v kopané, bude zveřejněno na našich webových stránkách,
www.skviktoriechlebicov.cz, dále na webových stránkách obce

na ostatní uživatele hřiště, kteří nechávají dveře dokořán
a umožňují tak přístup potulujícím se psům a kočkám na
hřiště. Mezi tyto uživatele patří také děti, které si zde hrají,
vyhlubují díry, kterých si všimneme, až do nich spadneme
a velmi často nám na hřišti zanechají „milé“ pozornosti ve
formě hraček, obalů od nanuků, žvýkaček včetně žvýkaček
samotných, plastových kelímků, dokonce i toaletního
papíru, který je pravděpodobně určen pro výše zmíněná
zvířata.
Uvědomujeme si, že dosypání či výměna písku, která
se doporučuje 1x ročně, je nákladná, a proto bychom si
Vás, uživatele volejbalového hřiště, dovolili požádat
o udržování pořádku nejen na hrací ploše, ale i v jeho okolí.
Užitek z hřiště Vaši
námahu vykompenzuje.
Děkuji za pochopení
a přeji úspěšnou
volejbalovou sezónu.

Eva Matušovská
Chlebičov, www.chlebicov.cz, a také v rozhlasu a na
obvyklých místech.
Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem celého vedení SK
Viktorie Chlebičov co nejsrdečněji pozval na toto
slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem 3. generace.
S pozdravem
Ing. Pavel Novotný,
člen výboru SK Viktorie Chlebičov

POZVÁNKA
SK Viktorie Chlebičov
pořádá v sobotu 25.7.2015 již 45. ročník
MEMORIÁLU ALFRÉDA BITOMSKÉHO v kopané.

Začátek je jako každý rok od 13:30 hod.
Turnaje se zúčastní 4 mužstva:
SK Viktorie Chlebičov,
SK Kravaře,
TJ Slávia Malé Hoštice,
FK Velké Hoštice
Kromě fotbalu bude pro návštěvníky připraveno
bohaté občerstvení, kolo štěstí, skákací hrad, tombola
a večerní diskotéka.
Srdečně zveme všechny občany Chlebičova.
Každoroční mše svatá za členy SK proběhne
v neděli 25. 10. 2015 od 11:00 v naší kapli.
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1. ROČNÍK
TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
POD UMĚLÝM OSVĚTLENÍM
„O PUTOVNÍ POHÁR
CAFÉ BAR ELDORÁDA“
V pátek 17. 7. 2015 od 17:00h pořádá „Café bar
Eldorádo v Chlebičově“ 1. ročník turnaje
v malé kopané
„O PUTOVNÍ POHÁR CAFÉ BAR ELDORÁDA“.
Turnaj se uskuteční na minihřišti s umělým povrchem
při ZŠ a MŠ Chlebičov.

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se turnaje, kontaktujte
prosím pořadatele turnaje Pavla Novotného,
tel: 604455673, email: Novpavel@seznam.cz nebo pana
Tomáše Piku z Café Bar Eldoráda, tel: 724 999 452,
email: pikatomas@seznam.cz nejpozději do 10. 7. 2015
Srdečně zvou pořadatelé
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