ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
vánoční svátky už zarputile buší na vrata. Vedla k nim cesta plná
kulturních a sportovních akcí v obci i v okolí, a tak nezbývá než
poděkovat pořadatelům, že pro nás připravili pěkné zpestření adventu, i Vám všem, že jste se přidali a přišli strávit krásný
předvánoční čas společně s námi.
Dovolte závěrem roku s velkou pokorou poděkovat za vše dobré,
co nás potkalo. Díky všem obecním zaměstnancům a kolegyním z úřadu za celý rok 2019 (který nebyl vůbec jednoduchý)
– byli jste skvělí! Děkuji zastupitelstvu, velké poděkování patří také společenským složkám obce, zvláště ještě všem, kteří
se věnují mládeži. Děkuji velmi občanům za spolupráci, cením
si Vaší podpory a zájmu o obec!
Zanedlouho vstoupíme do roku 2020, roku jubilejního. A že bude
co slavit! Nebude to pouze jedno výročí, i když 770 let od první zmínky o obci bude asi nejvýznamnější. Právě 770. výročí nás inspirovalo
k úpravě znaku obce, a tak náš tradiční znak se srdcem a klasy doplní
číslovka, která upozorňuje na toto významné jubileum.

V roce 2020 tomu bude 100 let, co se k vzniklé Československé
republice připojilo Hlučínsko. Oslavy se plánují v rámci Sdružení
obcí Hlučínska, některé přednášky a výstavy už byly zahájeny.
Dále si připomeneme 75. výročí konce II. světové války.
Příští rok také uplyne 30 let od oddělení Chlebičova od Velkých
Hoštic. Stalo se tak 1. července 1990, od té doby působí obě
obce samostatně.
Své „narozeniny“ slaví i jednotlivé akce nebo spolky, jako jsou
například hasiči, kteří už plánují oslavy 95 let od založení sboru,
dále obecní ples, který bude už 20., bude se konat 45. Memoriál
A. Bitomského a poběží se 15. ročník závodu O chlebičovský
věnec.
Oslav bude mnoho a já doufám, že se na nich spolu setkáme.
A co začít tradičně, hned 1. ledna novoročním přípitkem a ohňostrojem? Jste srdečně zváni!
Kouzelné Vánoce, pevné zdraví a Boží požehnání po celý rok
2020!
Zuzana Kašná

prosinec 2019

INFORMACE Z OBCE
VYBRÁNO Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
rozpočtu všem úspěšným žadatelům o dotaci částku 7 500 Kč
na jednu žádost, bude jim také poskytovat půjčky podle schváleného programu.

Vážení spoluobčané,
dovolte Vás blíže seznámit s vybranými body z jednání Zastupitelstva obce Chlebičov, které byly projednávány na zasedáních v říjnu a listopadu 2019. Pro kompletní výpisy z usnesení
Zastupitelstva obce Chlebičov můžete kdykoliv navštívit webové
stránky obce (www.chlebicov.cz) nebo přímo kontaktovat obecní
úřad.

V tuto chvíli už byla na účet obce připsána částka 1 810 000
Kč ze SFŽP ČR, ze které budeme poskytovat půjčky těm, kdo
už mají smlouvu o přidělení dotace podepsanou s MS krajem.
Dále byl uzavřen dodatek ke smlouvě s MS krajem na kotlíkové dotace týkající se další alokace prostředků z „Nová zelená
úsporám – adaptační a mitigační opatření“. Pokud už máte
smlouvu o poskytnutí dotace z MSK, pak můžete využít programu pro poskytování půjček ze strany obce, který byl zveřejněn
na webu obce, bližší informace poskytneme na OÚ v Chlebičově.

Oprava kanalizace na ulici Hlavní
Na podzimních zasedáních zastupitelstva byl na základě
výsledků výběrového řízení vybrán dodavatel veřejné zakázky
malého rozsahu na opravu kanalizace na ul. Hlavní – firma Rosis
s. r. o. – za 2 381 000 Kč bez DPH a později schválena smlouva
na tuto zakázku.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydaná vyhláška upravuje výši poplatku za odpady pro občany naší obce. Přestože skutečné vypočtené náklady za systém
nakládání a odstraňování komunálních odpadů na osobu činí
652 Kč, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zůstává
poplatek pro naše občany nezměněný, tj. ve výši 200 Kč/osobu.

Zároveň jsme schválili také příkazní smlouvu na technický dozor
pro uvedenou akci. Dozorovat bude firma J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., která opravu kanalizace projektovala. Kanalizace na konci ulice Hlavní je v havarijním stavu, prorostlá
kořeny stromů z břehu pod ulicí Na Kopci. Doufali jsme sice,
že s opravou začneme už před koncem roku, dlouho jsme ale
čekali na materiál, který byl připraven až v prosinci. Protože
jsme nechtěli začít kopat ulici před Vánocemi, bude realizace
zahájena až po Novém roce. Předpokládaný termín dokončení
je květen 2020.
Dopravní značení na ulici Vrchní
Žádost o zřízení obytné zóny na ulici Vrchní byla konzultována
s odborníky z oboru – na základě požadavku občanů bylo svoláno
i setkání občanů z ulice Vrchní se zástupci PČR a firmou TKAREB Dopravní značení (ta byla už dříve vybrána jako dodavatel projektu řešení úprav dopravního značení v dílčích úsecích
v obci). Na společném setkání byly předneseny argumenty, proč
obytnou zónu na ulici Vrchní nebudovat. Jedním z hlavních argumentů je nutnost provádět na relativně nové ulici tzv. „usměrnění pohybu vozidel“ pomocí stavebních úprav, které by stály
nemálo finančních prostředků.

Tribuna pro areál SK Viktorie
Byl schválen dodavatel tribuny pro areál SK Viktorie Chlebičov
– firma Femont Opava s. r. o. za maximálně 519 950 Kč bez
DPH. Stavební povolení je k dispozici od loňského roku, tribuna
však bude oproti původnímu návrhu menší – namísto 132 bude
pro 48 lidí.

V tuto chvíli je schválen projekt na úpravy nevyhovujícího značení při výjezdech z obce na silnici III/0468 (Velké Hoštice –
Chlebičov – Pusté Jakartice), a to na ulici Vrchní, Hlavní a Komenského. Postupně se bude – v zájmu bezpečnosti – revidovat
a opravovat značení také na dalších ulicích v obci.

Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB na poskytnutí NFV
Na listopadovém zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno
vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení obce Chlebičov pro rok 2020
v upravené podobě, tj. s novými podmínkami. Navýšili jsme také
částku, o kterou lze žádat, a to na 100 000 Kč. Ručitel už nemusí
dokládat příjmy, navíc se přidává nová forma zajištění – inkaso.
O podrobnostech informuje v dalším článku Ing. Jiří Stiborský,
předseda Stavební komise a FRB.
Zuzana Kašná

Rekonstrukce budovy na hřišti
V zastupitelstvu byla už dříve projednávána rekonstrukce budovy SK Viktorie Chlebičov. Zpracování projektové dokumentace
bylo rozhodnutím ZO zadáno firmě Slezská projektová společnost s. r. o., Opava, za cenu max. 348 158 Kč bez DPH.
Kotlíkové dotace a půjčky
Jak jsme Vás už informovali, obec Chlebičov se aktivně přihlásila k tzv. „třetí kotlíkové výzvě“. Nejenže poskytne z vlastního
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ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO VYHLÁŠENÍ
PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK
manželů), podávají žádost o poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov oba manželé společně na jedné žádosti.

Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 11. zasedání
dne 25. 11. 2019 Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků
z FRB – vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí (dále jen NFV) z Fondu rozvoje bydlení (dále jen
FRB) obce Chlebičov pro rok 2020.

Všichni doufáme, že této možnosti využijete a co nejvíce z Vás
si požádá o přidělení NFV z FRB pro rok 2020. Žádosti o poskytnutí NFV z FRB můžete podávat na předepsaném formuláři osobně na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově, a to
v době od 1. 1. 2020 do 30. 3. 2020. Došlé žádosti budou na základě schválených kritérií vyhodnoceny členy komise a posléze
budou předloženy Zastupitelstvu obce Chlebičov ke schválení.

Z důvodu lepší dostupnosti pro splnění žádostí a zjednodušení
dokladování některých příloh k žádosti byly schváleny následující
změny pro žadatele o NFV.
1. Žádost není omezená stářím objektu. Dříve mohli podávat žádost pouze majitelé objektu staršího 10 let a bylo nutné doložit
kolaudační rozhodnutí.
2. K zajištění návratné finanční výpomoci nově žadatel dává souhlas k inkasním platbám z účtu žadatele.
3. Nově se částka půjčky navyšuje na 100 000 Kč. Dříve
70 000 Kč.
4. Pro žadatele o půjčku pro rok 2020 je prodloužen termín podávání žádosti, a to až do 30. 3. 2020. Dříve pouze do konce února.
5. Ručitel doloží Čestné prohlášení ručitele o převzetí závazku –
ručitelské prohlášení v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Dříve ručitel ještě dokládal potvrzený příjem.
6. Celkový objem finančních prostředků na poskytnutí NFV z FRB
obce Chlebičov pro rok 2020 byl stanoven na 825 600 Kč.

Žadatelé, kteří budou splňovat veškerá kritéria a bude jim schválena půjčka na nejbližším zastupitelstvu, musí provést schválené
úpravy či zvelebení svých obytných domů nebo bytových jednotek
do 30. 11. 2020.
Bližší informace, včetně všech formulářů, naleznete k nahlédnutí na úřední desce obce Chlebičov, dále pak k nahlédnutí
a případnému tisku v sekci účelové dotace z FRB na webových
stránkách www.chlebicov.cz.
V případě dotazů Vám bližší podrobnosti sdělí pracovnice Obecního úřadu v Chlebičově.
Protože je období adventu, dovolte mi vážení spoluobčané popřát
všem hezké vánoční svátky, zdraví, štěstí a dobrou mysl v roce
2020.
S pozdravem
Ing. Jiří Stiborský, předseda Stavební komise a FRB

Žadatelem nebo žadateli mohou být pouze majitelé obytných
domů nebo bytových jednotek, které se nachází v katastrálním
území obce Chlebičov. V případě, že vlastníky obytného domu
nebo bytové jednotky jsou oba manželé (podle společného jmění

A ZASE TA KANALIZACE...
Vážení spoluobčané,

č. 428/2001 Sb., jejímž předmětem je úprava práv a povinností
smluvních stran pro realizaci odvádění odpadních vod.

v červnovém vydání Zpravodaje obce Chlebičov jsme uveřejnili výzvu k provedení přepojení žump a septiků do obecní
kanalizace. Článek, který pro naši obec připravila Ing. Pallová a který informoval o nutnosti napojení splaškových vod
do jednotné kanalizace, motivoval mnoho z Vás k přepojení, další domácnosti se budou napojovat zjara. Za rychlou
nápravu nedostatků v napojení Vám děkuji a zároveň bych
ráda vyzvala i ostatní, vždyť povinnost odvádět splaškové vody do splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
tam, kde je k dispozici, vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Naše ČOV
byla navíc navržena tak, aby zvládla zpracovat veškeré splašky
z obce, které musí nutně zásobovat činné bakterie.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že čistíme a monitorujeme veřejnou kanalizaci v dalších úsecích, konkrétně na ulicích
B. Němcové, Haškova a Máchova, pro ověření stávajícího stavu
a stanovení dalšího postupu při opravách. Opravy kanalizace
s sebou samozřejmě přinášejí jisté nepohodlí pro občany dotčených ulic, proto prosíme o shovívavost a trpělivost – děkujeme
za pochopení, věříme, že opravy budou přínosné pro všechny.
Zuzana Kašná
Vánoční provoz Obecního úřadu v Chlebičově:
Obecní úřad bude v období 23. 12. 2019–3. 1. 2020
UZAVŘEN.

Dovolte dále upozornit, že Vás po Novém roce budeme vyzývat
k uzavření smlouvy s Obcí Chlebičov, v souladu se zákonem
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství

Přejeme Vám klidné, ničím nerušené
vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2020.
Zaměstnanci OÚ Chlebičov
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INFORMACE Z OBCE
SLOVO PANA FARÁŘE
Vážení a milí spoluobčané,

vám, vědě a všem diskusím. Tím více potřebujeme duchovní
přípravu, která spočívá v modlitbě, pokání, sebezapření a mnoha
dalším nutným duchovním skutečnostem, abychom přijali narozeného Krista, který nám ukazuje smysl a jistotu našeho života.

když usedám k počítači, abych napsal pár řádků, nemohu
se ubránit myšlence na všechny zastřelené a zraněné ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Vždyť mezi zabitými nebo
zraněnými mohl být každý z nás. Zároveň nás křesťany napadá
myšlenka z Písma svatého: „Neznáte dne ani hodiny, kdy Pán
přijde“, nebo nějaký šílený střelec. Jsme tedy připraveni, jsme
v milosti posvěcující, abychom v očistci nesetrvali příliš dlouho?
Jak tedy získat onu milost posvěcující? Jistě si vzpomeneme
na hodiny náboženství, kdy nám bylo řečeno: „Pamatuj každý
den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a na pravidelnou
přítomnost u sv. zpovědi, nejlépe každý měsíc“. Ano, to jsou jedinečné prostředky pro každou nečekanou situaci.

Ilustrační fotografie

Přeji požehnané prožití adventu a radostnou oslavu Vánoc.
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.

Prožíváme adventní dobu, advent znamená příchod a toto období nás vybízí, abychom se připravili na svátky narození Ježíše
Krista. Samotné narození Spasitele se vymyká našim předsta-

SENIOŘI
Naposledy v tomto roce zdravím všechny seniory. V prosinci
při setkání nás navštívil Mikuláš, který nám přinesl dárečky, tak
jsme se zase měli na co těšit!

Foto: Ing. Zuzana Kašná

Já bych Vám chtěla všem poděkovat za všechno dobré v letošním roce a přeji Vám všem klidné a požehnané Vánoce! Ještě
bych Vám chtěla popřát do nového roku 2020 všechno nejlepší
a hlavně hodně zdraví. Všechny zvu v příštím roce 2020
na další setkání dne 4. 2.
Za všechny seniory Maruš Poštulková
Chtěla bych ještě poděkovat celému OÚ za úzkou a dobrou
spolupráci, hlavně paní starostce, a doufám, že i nadále budeme spolu dobře vycházet.

VÝZVA!
SBÍRÁME HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z OBCE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní uvedení nejmladších občánků do života obce se koná
v neděli 15. března 2020 v 10.00 hod. v obřadní síni Obecního úřadu v Chlebičově. Jako každým rokem bude připraveno
vystoupení dětí z mateřské školy a také bude zajištěn fotograf
a kameraman. Kromě této památky rodiče pro své děti dostanou
finanční obnos. Na závěr všechny čeká přípitek na zdraví dětí!

Máte ve svých domácích archivech historické fotografie
ze života obce? Prosíme o jejich zapůjčení! Rádi bychom
vytvořili fotoarchiv, který bude připomínat historii naší obce.
Budeme velice rádi, když se do projektu zapojíte a poskytnete nám také své fotografie. Pokud máte elektronickou
podobu, prosím, zašlete fotografie na e-mailovou adresu
obec@chlebicov.cz. Pokud vlastníte „klasické“ fotky, prosím,
přineste je na obecní úřad. Fotografie naskenujeme nebo necháme okopírovat a poté Vám je vrátíme. Děkujeme!

Z důvodu nové legislativy se rodiče k obřadu Vítání občánků hlásí sami. Přihlášky si můžete vyzvednout na OÚ v Chlebičově již
od 6. ledna. Termín pro odevzdání je 13. února 2020 na tomtéž
místě.
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ZLATÁ SVATBA
V sobotu 30. listopadu nám bylo velkou ctí přivítat v obřadní
síni obecního úřadu manžele Věru a Josefa Neborovské, kteří spolu s námi a se svými hosty přišli oslavit zlatou svatbu.
Manželé Neborovští si připomněli padesáté výročí od chvíle,
kdy si – plní lásky, krásných ideálů, předsevzetí a plánů – dali
svůj manželský slib.
Paní Věra se s panem Josefem seznámila v rodném Rumburku, kam se manžel vypravil v rámci základní vojenské služby.
A setkání to bylo osudové – dopadlo svatbou, po které se nastěhovali do Chlebičova. Po narození dětí Lenky a Miloše se rozhodli postavit si vlastní dům, kde dodnes i s rodinou dcery žijí.
Foto: Barbora Chmelařová

Jak už to tak bývá, času na koníčky vedle pracovních povinností, stavby domu a výchovy dětí mnoho nezbývalo.
I tak se pan Josef aktivně zapojoval do dění v obci jako hasič
a chovatel. Dodnes je jeho velkou zálibou chov okrasného ptactva, je také největším fanouškem vnuka Honzy. Doprovází ho
na všechny atletické podniky i tréninky, kterých se Honza
účastní. Paní Věra zase báječně vaří, ráda se stará o zahrádku
a zajímá se o četbu, divadlo a koncerty.
Dovolte, abych Vám jménem obecního úřadu poděkovala
za Vaši společnou práci pro rodinu, ale také pro obec, a ještě
jednou popřála, aby všechna příští léta vyplnila radost a pohoda, abyste další dny a roky svého společného života prožili
ve zdraví, štěstí, rodinné pohodě a spokojenosti.

Milí rodiče, chci Vám za nás, Vaše děti a vnoučata, poděkovat za Vaši péči, výchovu, probdělé noci, lásku, rady, pomoc
a skvělý příklad, kterým pro nás všechny jste! Přejeme Vám,
aby všechna další léta přinášela tolik radosti, spokojenosti
a štěstí jako těch 50 krásných let.
Lenka

Zuzana Kašná

PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
21. 12. 2019 / TURNAJ FUTSAL – O CHLEBIČOVSKÝ KLAS / SK VIKTORIE
27. 12. 2019 / TURNAJ NOHEJBAL / SK VIKTORIE
27. 12. 2019 / POCHOD / KLUB TURISTŮ
29. 12. 2019, 16:00 HOD. / VÁNOČNÍ KONCERT VE V. HOŠTICÍCH / FARNOST
30. 12. 2019, 18:15 HOD. / BRUSLENÍ KRAVAŘE / OBEC
31. 12. 2019 / SILVESTROVSKÝ ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ / SK VIKTORIE
1. 1. 2020, 17:00 HOD. / NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ / OBEC
3.-5. 1. 2020 / TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA / CHARITA OPAVA
11. 1. 2020 / OBECNÍ PLES / OBEC
18. 1. 2020 / MYSLIVECKÝ PLES / MYSLIVECKÝ SPOLEK "ANGELIKA"
19. 1. 2020 / MAŠKARNÍ PLES ZŠ CHLEBIČOV / ZŠ
25. 1. 2020 / CHOVATELSKÝ PLES /CHOVATELÉ
1. 2. 2020 / HASIČSKÝ PLES / SDH
8. 2. 2020 / SPORTOVNÍ PLES / SK VIKTORIE
15. 2. 2020 / MAŠKARNÍ PLES BOJTESA / FA BAR BOJTESA
23. 2. 2020 / MAŠKARNÍ PLES MŠ CHLEBIČOV / MŠ
3. 3. 2020 / MASOPUSTNÍ PRŮVOD / ZŠ A MŠ
15. 3. 2020 / VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / OBEC
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VÝZVA
PRO VÝROČÍ
SVATEB
Obecní úřad v Chlebičově tímto žádá
občany, kteří v roce 2020 oslaví zlatou, kamennou či diamantovou svatbu
a chtějí si to se svými nejbližšími rodinnými příslušníky na úřadě připomenout, ať přijdou osobně, nebo volají
na číslo 553 764 560. Rádi s Vámi
oslavíme toto krásné životní výročí!

INFORMACE Z OBCE
ZIMNÍ ÚDRŽBA

SVOZ ODPADŮ 2020

Vážení spoluobčané,
zatím nám stávající roční období nedalo o čase svého panování příliš vědět – podzim byl mírný, nástup zimy velmi pozvolný.
I tak mi dovolte obrátit se na Vás s žádostí o pomoc a spolupráci při zimní údržbě v obci, a nejen při ní. Ceníme si Vaší
pomoci při odklízení sněhu na chodnících, pomáháte tím
nejen udržovat pořádek v obci, ale hlavně všem pěším bezpečně dojít do cíle své cesty.
Současně se obracím na řidiče – prosím, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených, tj. především na vlastních
pozemcích. V zimních měsících se stává, že auta zaparkovaná podél chodníků brání možné údržbě místních komunikací, pokud navíc stojí na chodnících, ohrožují často bezpečný průchod pěších, kteří musí vstoupit do vozovky. Prosím
o ohleduplnost a vstřícnost.
Děkuji za pochopení!
Zuzana Kašná

Vážení spoluobčané,
známe termíny svozů odpadů pro rok 2020. Komunální odpad
bude jako obvykle odvážen každé druhé pondělí. Plasty se budou ve žlutých pytlích vyvážet každý měsíc, konkrétně v následujících termínech:
23. 1. / 12. 2. / 17. 3. / 22. 4. / 26. 5. / 25. 6. / 21. 7. / 26. 8. / 24. 9.
/ 8. 10. / 11. 11. / 15. 12.
Mobilní sběrny pro velkoobjemový a nebezpečný odpad budou
přistaveny v sobotu 25. dubna 2020 a v sobotu 24. října 2020.
Kontejnery na bioodpad byly k dispozici po celou sezonu dvakrát týdně, a to až do konce listopadu. Brány areálu bývalého JZD se otevřou opět po Novém roce – hned
po Vánocích, abyste mohli odvézt přírodní vánoční dekorace a stromky. Termíny vždy vyhlásíme, zveřejníme na webu
a Facebooku obce.
Děkujeme, že třídíte!
Zuzana Kašná

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
se narodili v roce 1929, jeden oslavil 92 let a dva neuvěřitelných
94 let. Pro zajímavost: nejmladším sedmdesátníkem je pan Jiří
Poštulka, nejstarší pamětnicí paní Marie Říčná.

Třetí úterý měsíce září je známé hlavně seniorům – jubilanti
slaví s obcí svá krásná životní výročí! Setkání se konalo 24. září
v restauraci Slezská Siesta od 15.00 hod. Za celoživotní přínos
našich seniorů poděkovala paní starostka v úvodní řeči – a byla
odměněna potleskem. Následně paní starostka s panem místostarostou osobně poblahopřáli každému jubilantovi a věnovali
dárek od obce Chlebičov. O zábavu se postaral kreativní bavič
pan Josef Melecký, který se svým synem zpíval známé písně
a v pauzách svého vystoupení bavil vtipy a humorným vyprávěním. Nejeden gentleman vyzval paní starostku k tanci. Na večeři
se podávala pomalu pečená krkovička s bramborem a míchaným salátem. Všichni zúčastnění si odpoledne pochvalovali.

Děkujeme všem přítomným a těšíme se na příští rok.

foto: Mgr. Jana Fussková

Mgr. Jana Fussková

Celkem 25 přítomných oslavenců si rozdělilo svá životní jubilea
takto: po čtyřech jubilantech oslavilo 70 let a 75 let, devět si připilo na krásných 80 let, dva vzpomínali na životní etapu 85 let, tři

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

foto: Ing. Josef Mikolajský

S malou nadsázkou se dá říci, že pětadvacátý říjen byl v naší obci
ve znamení ohně. Komise pro kulturu, vzdělávání a sport ve spolupráci s AVZO Chlebičov uspořádaly tradiční lampionový průvod.
Ten byl tentokrát vylepšen o originální ohnivou show v podání dua
Firelight. Z reakcí hlavně malých, ale i velkých diváků bylo zřejmé, že se moc líbila. Průvod prošel vesnicí a zamířil do Lipja, kde
se opékaly špekáčky a podával svařák, punč a pro děti čaj. Přálo
nám i počasí a lidí dorazilo opravdu hodně. Děkujeme a těšíme se
na další akci.
Veronika Königová, předsedkyně Komise pro kulturu,
vzdělávání a sport
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IVO ŠMOLDAS V CHLEBIČOVSKÉM KULTURNÍM DOMĚ
Ivo Šmoldas se svými hosty představil 9. října zábavnou
talkshow, ve které s velmi osobitým humorem a vtipem jemu
vlastním povyprávěl hlavně o sobě, ale také o některých společenských a politických problémech současnosti.

foto: Ing. Josef Mikolajský

PhDr. Ivo Šmoldas je vyhledávaný moderátor a oblíbený host
různých televizních show a zábavných pořadů, jakožto muž
s pohotovými a vtipnými reakcemi. U nás v Chlebičově pobavil humorným a originálním vyprávěním životních příběhů jak
ze soukromého, tak pracovního života. Otázky panu Šmoldasovi kladla spisovatelka a novinářka Marie Formáčková
a o hudební doprovod se postaral italský interpret Roberto
Caporali.
Zábavonou show shlédlo mnoho diváků domácích i přespolních – děkuji za návštěvu, věřím, že jste si představení užili!
Zuzana Kašná

MIKULÁŠSKÝ VEČER V KULTURNÍM DOMĚ

foto: Olga Zmelíková

Pátek 6. prosince patřil hlavně dětem, které přišly na tradiční
mikulášskou nadílku do kulturního domu v Chlebičově. Členové Komise pro kulturu, vzdělávání a sport a FC Bžž připravili
pro nejmenší bohatý program. Děti si odnesly nejen bohatou
nadílku, ale také spoustu zážitků a nových předsevzetí na nový
rok, než se s Mikulášem, anděly a čerty opět shledají. Ty nejodvážnější navštívily peklo, kde si s čerty mohly zasoutěžit. V pekle
se dveře netrhly a čerti měli spoustu práce. Po nadílce následovala čertovská pohádka. Děkujeme všem maminkám, tatínkům
a dětem za účast a těšíme se na další rok.
Za pořadatele
Veronika Königová

DRAKIÁDA FC BŽŽ
V neděli 10. listopadu ráno to s počasím nevypadalo vůbec dobře. Zataženo, žádný vítr a předpověď nic moc. I přes to všechno
jsme to riskli a drakiádu připravili. Odměnou pro nás bylo hřiště plné dětí, rodičů i prarodičů už ve 14 hodin. Někteří se dost
natrápili, ale téměř všechny draky nakonec dostali nahoru. Přitom jsme pojedli párky v rohlíku, nějaké ty cukrovinky, zahřáli se
čajem, rodiče svařákem. Prostě jsme si udělali pěkné nedělní
odpoledne. S přibývající tmou začalo pršet, ale to už byli všichni
doma…
foto: Martin König

Chtěl bych poděkovat obci Chlebičov a našim zahrádkářům
za nějaký ten peníz, firmě Hanke strojírna za dobrotky, hasičům
za půjčení varnic a SK Viktorce za půjčení prostorů.
Děkujeme!
Za FC Bžž Martin König
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Uplynulý podzim byl pro náš sbor hlavně ve znamení dvou bujarých oslav. Ta první – závěrečná akce vyhodnocení Opavské ligy
veteránů – se konala 19. 10. 2019 v prostorách místního kulturního
domu. Přestože se naši muži „Pazuři“ umístili na sedmém místě
(ze čtrnácti zúčastněných mužstev), oslava byla velkolepá a spolu
se zhruba 150 účastníky ostatních týmů probíhal večírek až do brzkých ranních hodin.

Adventní čas jsme přivítali v sobotu 30. listopadu v podvečer
před základní školou, kde proběhl již 9. ročník slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Skvělou náladu a vánoční atmosféru podtrhla velká účast občanů, krásný zpěv dětí z místní školy a školky
a voňavé dobroty, které jsme pro všechny připravili, jako například
svařák, medovinu, hamburgery, párky v rohlíku a pro děti byl čaj
a dětský punč zdarma.

Svou chvilku slávy si zažili také muži ze sportovního družstva, kteří
se zúčastnili se svými partnerkami a fanoušky galavečeru vyhlášení
výsledků Moravskoslezského poháru 2019. Kluci se umístili v celkovém pořadí na krásném 8. místě (z 33 zúčastněných mužstev),
což také patřičně oslavili. Tato akce se konala 23. 11. 2019 v Kobeřicích, v nově zrekonstruované budově obecního domu. Video shrnující celou sezónu můžete shlédnout na stránkách www.youtube.
com/SDH Chlebičov muži 2019 a pro pobavení Crazy klip MSP
2019.

V době uzávěrky tohoto zpravodaje ještě proběhla akce „Česko
zpívá koledy“, které se již tradičně účastní i naše obec spolu se
sborem hasičů, který chystá občerstvení. Akce proběhla ve středu
11. 12. 2019 a byla po všech stránkách vydařená.
Na závěr chceme jménem sboru SDH Chlebičov popřát všem občanům krásné prožití vánočních svátků a oslav příchodu nového
roku 2020!
Radka Königová

foto: Mgr. Pavel Straub

Na podzim oslavil své životní jubileum náš aktivní člen Jan Kubín
– k 60. narozeninám přejeme jménem celého sboru mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů. Taktéž přidáváme gratulace k oslavě zlaté svatby
pana Josefa Neborovského. V lednu 2020 opouští naši zásahovou
jednotku, ze zdravotních důvodů, náš dlouholetý člen pan Stanislav
Slivka. Tímto mu chceme jménem celé JSDH srdečně poděkovat
za mnohaletou, oddanou službu v jednotce a popřát mnoho zdraví
do dalších let.

ZAHRÁDKÁŘI
V posledním příspěvku zpravodaje jsme vás pozvali na tradiční
vinobraní. K poslechu a tanci hrála kapela Bratranci, vína a jiných
pochutin bylo dostatek, takže si s sebou stačilo vzít jen dobrou
náladu. Všem děkuji za účast, byli jste skvělí!

Jako poděkování všem těm, kteří v průběhu roku pomáhali
na různých akcích zahrádkářů, se 16. 11. v klubovně hasičů konalo posezení s občerstvením.
V tomto čtvrtletí oslavuje pan Jaroslav Vilč 55 let a pan Josef
Migota se dožívá krásných 90 let. Oběma gratulujeme a panu
Migotovi přejeme ještě hodně krásných let ve zdraví.

V neděli 15. 9. proběhla v našem areálu výstava ovoce a zeleniny. Počasí bylo nádherné, návštěvnost velká a klubovna plná
vystavených plodů a výrobků z nich. Pan Stiborský má na zahradě krásnou kvetoucí palmu, která kvete jednou za 8 let, bohužel
je moc velká, a tak přinesl aspoň její fotku, kterou dám do kroniky. Měli jsme možnost ochutnat ořechovici, hruškovici, slivovici,
marmelády, okurky, saláty a jiné dobroty. Koláčů bylo tolik, že
na druhý den měly děti ze školky i školy vynikající svačinku.
Všem děkujeme a doufáme, že příští rok bude opět úspěšný.

Toto je poslední příspěvek do zpravodaje v roce 2019 a i když
to za oknem nevypadá, blíží se Vánoce a s nimi i konec roku.
Přeji všem za spolek zahrádkářů pohodové vánoční svátky bez
stresu, v klidu a teple domova. V novém roce jen to nejlepší,
ať nám slouží zdraví, k tomu trochu štěstí a zvládne se všechno.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

foto: Ivana Lavická

Náš spolek si navíc přibral ještě brigádu na sběr poletavých
plastů okolo skládky, která se uskutečnila 2. 11. v dopoledních
hodinách. Zúčastnilo se 17 dospělých a 5 dětí. Nasbíralo se
úctyhodných 20 žlutých pytlů na plasty a k tomu ještě různá
skla, plechovky a kabely. Můžeme nadávat na skládku, ale ruku
na srdce – ze skládky nebylo zdaleka všechno.
Po sběru jsme se šli ohřát do klubovny, kde na nás čekal čaj
s rumem (pro děti jen čaj) a opečené klobásky. Tato brigáda se
ve spolupráci s EKO - Chlebičov a obcí Chlebičov bude konat
vždy dvakrát do roka (jaro–podzim), takže kdo se nemohl zúčastnit, bude mít ještě dostatek příležitostí.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK "ANGELIKA"
Konec roku je u našeho spolku ve znamení honů na drobnou
zvěř. V tomto roce jsme naplánovali tři hony na drobnou zvěř.
První 23. 11. 2019, na kterém se ulovila jedna liška, 19 zajíců
a 6 bažantů. Další hony jsou naplánovány na 14. 12. a 26. 12.
Z důvodu velkého množství myší v letních měsících jsme
po dohodě se ZD Kateřinky nainstalovali 20 berliček pro dravce, aby měli možnost snadnějšího lovu myší. Tím předcházíme
aplikaci jedu na hlodavce, který podle našeho názoru do volné
krajiny v 21. století nepatří.
foto: Martin Hanke

Myslivci přejí všem občanům klidné prožití Vánoc a vše nejlepší
do nového roku 2020.
A v novém roce Vás zveme na tradiční myslivecký ples, který se
uskuteční v sobotu 18. 1. 2020 od 20 hod. Předprodej vstupenek
na telefonním čísle 724 259 544.
Za MS Angelika Martin Hanke

ODEŠEL PAN MANFRED HANKE – MYSLIVEC TĚLEM I DUŠÍ
První listopad letošního roku byl i pro členy Mysliveckého spolku
„Angelika“ Chlebičov velice smutný den. Opustil nás náš myslivecký kolega pan Manfred Hanke, který se myslivcem stal před dlouhými 60 lety.

liveckého spolku „Angelika“ Chlebičov.

Začínal jako mladý myslivec v tehdejším Mysliveckém sdružení
Státních statků Velké Hoštice, posléze byl po všech nařízených organizačních změnách členem Mysliveckého sdružení Velké Hoštice, Mysliveckého sdružení „Angelika“ Velké Hoštice, Mysliveckého
sdružení „Angelika“ Chlebičov a od roku 2015 členem Mysliveckého spolku „Angelika“ Chlebičov.

Zpracoval také prakticky veškeré potřebné podklady pro výstavbu
našich mysliveckých zařízení a aktivně se na vlastní výstavbě podílel.

Týkalo se to i založení a chodu Honebního společenstva Chlebičov,
kde vykonával funkci starosty a také zajišťování podílu myslivců
na kulturních a společenských akcích obce.

Mimo tuto práci se podílel i na chodu Okresního mysliveckého
spolku Opava, kde několik funkčních období byl členem dozorčí
rady a vykonával i funkci mysliveckého hospodáře Mysliveckého
spolku „Kalvárie“ Hradec nad Moravicí.

To, že to byl velice zkušený myslivec, byl jen zlomek toho, jak se
o myslivost v naší obci zasloužil.

Bude nám chybět a jeho rukopis nás bude velice dlouho v další
činnosti doprovázet.
Ing. Jiří Konupka,
předseda MS "Angelika" Chlebičov

foto: Martin Hanke

Téměř 50 let vykonával velice zodpovědnou funkci mysliveckého
hospodáře a nebývalou měrou se zasloužil o chod mysliveckého
sdružení při všech organizačních změnách, v neposlední řadě Mys-
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SPOLEK TURISTŮ CHLEBIČOV ZAHÁJIL SVOU ČINNOST
V loňském roce se rozhodla skupinka 8 nadšenců založit turistický spolek, který by měl ve své náplni nejenom klasickou turistiku, ale také cykloturistiku, péči o naši krajinu a zeleň, vzdělávání
a výchovu mládeže v této oblasti a mnoho dalších aktivit.

co bychom mohli pro naši krajinu v našem okolí udělat. Naše
veškeré informace a akce najdete na Facebooku, kde máme založen náš profil.
Jelikož se blíží konec roku, dovolte mi Vám, jménem všech členů
našeho spolku, popřát pohodové prožití vánočních svátků, Boží
požehnání a pevné zdravíčko v novém roce.
S úctou
Ilja Novotný, předseda spolku

Přes počáteční byrokracii vznikl zapsaný „SPOLEK TURISTŮ
CHLEBIČOV“ ke dni 25. 9. 2019 a okamžitě zahájil svou činnost.
Na první schůzi si 8 zakladatelů zvolilo své vedení, předsedou
výboru spolku se stal pan Ilja Novotný a členy výboru byli zvoleni
paní Petra Stará, pánové Mgr. Pavel Poštulka, Ing. Pavel Novotný
a Jindřich Vavřinčík. Dále byli zvoleni i členové kontrolní komise,
kteří budou dohlížet na dění ve spolku. Předsedou byl zvolen
Ing. Jiří Stiborský a členy pánové Martin Baránek a Ladislav Tutko.

foto: Ing. Pavel Novotný

V současné době má náš spolek celkem 30 členů a budeme
moc rádi, když naše řady rozšíříte. První naší společnou akcí byl
úklid Hraničky a remízky pod skládkou EKO - Chlebičov a jeho
okolí. Akce se uskutečnila v sobotu 30. listopadu 2019 a sešlo
se nás celkem 12. Nasbírali jsme 8 pytlů odpadků a jednu pneumatiku. Na to, že se okolí skládky pravidelně čistí, toho bylo
dost!!!
První akci pro širokou veřejnost plánujeme na pátek 27. 12.
2019, kdy pořádáme vánoční pochod s názvem: „Shoď po svátkách kila dolů – pojď se projít s námi". Sraz všech účastníků je
ve 13 hod. u cyklozastávky naproti budovy JZD. Následně se
projdeme po cyklostezce přes Štěpánkovice, část Svobodu, dále
pak přes Bílou Břízu a v restauraci Na Statku v Kobeřicích si
dáme dobré pití a také nějakou dobrotu. Po zpáteční cestě se zastavíme v hasičárně na Svobodě a pak už nás bude čekat jenom
cesta domů. Čelovky a dobrou náladu si vezměte s sebou. Startovné je pro všechny účastníky zdarma. Pokud chcete s námi
jít, přihlaste se prosím do 23. 12. 2019 u pana Ilji Novotného
– předsedy Spolku turistů Chlebičov, tel.: 724 590 604, e-mail:
novotnyilja@seznam.cz.
Pokud se rozhodnete přidat k nám, rádi Vás mezi námi uvítáme. Členy spolku se mohou stát i děti, samozřejmě se souhlasem rodičů. Přihlášky za členy spolku Vám rád předá předseda
spolku pan Ilja Novotný anebo naše paní ekonomka Petra Stará,
tel.: 728 215 098, e-mail: petra.kenda@seznam.cz.

SHOĎ PO SVÁTCÍCH KILA DOLŮ,
PROJDĚME SE HEZKY SPOLU!

V roce 2020 plánujeme asi 5 akcí pro širokou veřejnost, první
akcí bude v jarních měsících vlakový a autobusový poznávací
výlet do Krnova a jeho okolí (rovněž si půjdeme okolí Krnova
prohlédnout i z několika rozhleden!!!). Během našeho krátkého působení se nám podařilo navázat družbu se spolkem turistů v Liptovských Revúcích a první naše společné setkání se
uskuteční začátkem ledna 2020. V listopadu jsme se stali také
právoplatnými členy oblastního sdružení České unie sportu
v Opavě. Samozřejmě budeme moc rádi, když nám řeknete své
náměty a nápady, kam bychom se mohli příště vypravit anebo

KDY:
27. 12. 2019, sraz všech účastníků bude ve 13:00h na cyklozastávce u JZD,
ul. Hlavní, Chlebičov

KUDY:
Štepánkovice, část Svoboda Bílá Bříza Kobeřice - restaurace na Statku
(Kobeřice) Hasičská zbrojnice Štěpánkovice, část Svoboda Chlebičov
STARTOVNÉ:
Dobrá nálada :-)
OBČERSTVENÍ:
Dobrý čaj a grog zajištěn. V restauraci na Statku v Kobeřicích si budete moci
koupit k jídlu místní speciality.
PŘIHLÁŠKY:
do 23. 12. 2019 u pana Ilji Novotného - předseda spolku turistů, tel: 724 590 604,
email: novotnyilja@seznam.cz
Vezměte si sebou vhodné oblečení, obuv a nezapomeňte na čelovky nebo jiné
dobré osvětlení s sebou!
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MŠ CHLEBIČOV
V naší mateřské škole jsme opět prožili báječný podzim vyplněný spoustou zajímavých akcí. Od září jsme s dětmi jezdili
na plavecký výcvik v Opavě, zúčastnili jsme se krásné zahrádkářské výstavy a uspořádali jsme tradiční drakiádu.

mikulášské nadílce a besídkám pro rodiče a ne jinak tomu bylo
i letos. S dětmi jsme příchod Vánoc netrpělivě očekávali. Mimo
nácviku vystoupení pro rodiče jsme s dětmi napekli a nazdobili
perníčky, vyzdobili školku a připravili drobný dáreček pro rodiče.
Vše se vydařilo a děti byly za svou snahu a píli odměněny krásnými dárečky.
Přeji všem pokojné a šťastné Vánoce!
Jana Borunská

Díky našemu zapojení v projektu Místní akční skupiny Hlučínsko
byla ve školce realizována dvě projektová dopoledne. V jednom
z nich nazvaném Malý badatel si děti na vlastní kůži vyzkoušely řadu zajímavých pokusů. Další projektové dopoledne bylo
nazváno Pes, přítel člověka, kdy nás ve školce navštívila paní
lektorka se dvěma pejsky a s dětmi si povídala, jak pečovat
o psa, o bezpečnosti při styku se zvířetem apod. Ve školce jsme
se také dobře pobavili, zasmáli i poučili u divadélek, která nás již
pravidelně navštěvují.

foto: Jana Borunská

Spoustu nových informací děti také získaly v rámci vzdělávacího
programu Včelky, který byl u nás ve školce realizován. Společně se základní školou jsme letos organizovali Halloween aneb
Strašidlácký večer, kdy jsme si se školáky ze 4. a 5. třídy připravili
pro děti soutěžní stanoviště v prostorách zahrady mateřské
školy a školního hřiště. Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení a účast byla opravdu hojná. Děkuji všem, kteří se
na organizaci podíleli a panu Latoňovi za sponzorský dar.
Prosinec již tradičně patří slavnostnímu rozsvěcování stromu,

ZŠ CHLEBIČOV
Soutěž v deskových a společenských hrách

foto: Zuzana Slavíková

foto: Mgr. Nikola Silberová

Žáci 5. třídy se v úterý 16. října 2019 zúčastnili „Soutěže v deskových a společenských hrách“, kterou v Kulturním domě v Bolaticích připravili lektoři z Hracího deskového centra Legie z Hradce nad Moravicí v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání
pro Hlučínsko - západ II. Pro všechny žáky bylo připravené
zábavné dopoledne plné společenských a deskových her, které si mohli žáci ve skupinkách zahrát. Nechyběla ani soutěž
o hodnotné ceny, ve které soutěžilo vždy pět zástupců z každé školy. Do týmu reprezentujícího naši školu jsme společně vybrali Andreu Weissovou, Karin Trulejovou, Lukáše Königa, Jakuba Stanjuru a Štěpána Holase. A náš tým slavil velké
úspěchy. Nejenže našich 5 soutěžících vybojovalo nejvíce bodů
a v kategorii týmů obsadilo zlatou příčku, ale také v kategorii
jednotlivců Jakub Stanjura vybojoval 1. místo. Do školy jsme
se tedy vraceli nejen s novými tipy na deskové hry, krásnými
zážitky, ale i novou deskovou hrou do třídy, kterou jsme byli
po zásluze odměněni.

Halloweenský podvečer 2019
Svátek zvaný Halloween, který se slaví poslední říjnový den převážně v anglicky mluvících zemích, opět zavítal i k nám do školy.
Ovšem letošní oslavy se nesly v mnohem větším duchu, než
jsme byli doposud zvyklí.
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víjely povědomí o domácích zvířátkách, jejich užitku a prakticky
si vyzkoušely lepení obrázků z vlny.

O půl páté, kdy už se začalo stmívat, pomalu vylézala strašidla
z úkrytů a scházela se před školkou. Tam každý soutěžící obdržel papírového ducha, na kterého po splnění jednotlivých úkolů
sbíral razítka. Na zahradě školky mohla strašidla obdržet hned
4 razítka a v prostorách kolem školy pak dalších 10 razítek.
Stanoviště byla velmi různorodá a hlavně pekelně strašidelná.
Každý, kdo se u čarodějnice prokázal plnou průkazkou razítek, si
za svou odvahu vysloužil sladkou odměnu a stvrdil ji ještě svým
podpisem do velkého ducha, který nám ještě nějakou dobu
bude ve škole připomínat tento krásně prožitý podvečer.

V programu Putování za chlebem si žáci 3. a 4. třídy připomněli
celý proces od zrníčka, zasetí obilí až k upečení chleba a porovnávali těžkou práci na poli v minulosti se zemědělskými pracemi
dnes. Žáci se seznámili s pracovním postupem při výrobě těsta
a sami si z něj připravili a upekli celozrnné voňavé bochánky a
preclíky.
V 5. třídě byl program s názvem Čas vánoční zaměřen na různé
vánoční tradice a zvyky, které se v rodinách dodržují. Všechny
děti si vyrobily svíčku ze včelího vosku a vánoční ozdobu ze sušených jablíček.

Mezitím, co žáci řádili po hřišti a plnili úkoly, se mohli rodiče
zahřát u teplého čaje či svařáku. Nechyběly ani různé dobroty
jako třeba muffiny s duchy, párek v rohlíku či chleba se škvarky.
Za bohaté občerstvení a milou obsluhu velmi děkujeme zaměstnancům školky. Velké díky patří taktéž dětem ze 4. a 5. třídy, kteří
ve spolupráci se všemi učitelkami ze školy a školky připravili
výzdobu a všechna stanoviště, no ale i všem soutěžícím dětem,
které se ničeho nezalekly a všechno statečně a hravě zvládly
i přes zvětšující se tmu a zimu. V neposlední řadě chceme poděkovat i rodičům, kteří se do akce zapojili, ale i těm, kteří každým
rokem připravují překrásné masky.
Mgr. Nikola Silberová

Všechny programy byly moc pěkné a proběhly zážitkovou výukou. Přispěly k rozšíření povědomí žáků o přírodě, životním
prostředí a o kulturním dědictví našeho regionu.
Mgr. Adriana Benšová

Mikulášská nadílka
V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází Mikuláš
ve společnosti anděla a čerta děti. Děti jsou tázány, zda jsou hodné. I v naší škole se objevili Mikuláš, čert a anděl. V každé třídě
pochválili hodné a pracovité žáčky, no a ty, kteří někdy trošku
zlobí a neplní si své povinnosti, čert malinko postrašil. Ale protože v naší škole máme většinu velmi šikovné žáčky, každý dostal
sladkou odměnu od anděla a pochvalu od Mikuláše. Děti této
trojici předvedly, jak umí pěkně přednášet a zpívat koledy a pak
se všichni společně v dobré náladě vyfotili.
Mgr. Milena Široká

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

foto: Mgr. Milena Široká

V pátek 29. 11. jsme ve škole uspořádali již tradiční vánoční jarmark. Z reproduktorů se linula vánoční hudba a celou sváteční náladu podpořila krásně vyzdobená škola. Jako každoročně
jsme nabízeli výborné pečivo z listového těsta a perníčky, které upekly maminky z Klubu rodičů a některé děti. U prodejců
si návštěvníci mohli nakoupit vánoční ozdoby a drobné dárky.
Ve školní družině probíhaly vánoční dílničky, kde si děti vyrobily vánoční přání. Určitě všem chutnaly báječné bramborové
placky, které pekly maminky ve školní kuchyni. Poděkování patří
maminkám z Klubu rodičů – paní Holasové, Chalupové, Blahetkové, Onderkové, Otlíkové, Šupíkové, Schuppik Dudové, Havlické,
které obětavě zajistily občerstvení a bramborové placky a panu
Wochovi za krásnou vánoční hudbu. Tradičně nás navštívily i děti
ze školní družiny z Velkých Hoštic, kterým se u nás velmi líbí.
Druhý den jsme se sešli před školou, abychom si zazpívali vánoční písničky a koledy. Když se potom rozsvítil vánoční strom,
na který si žáci s rodiči vyrobili ozdoby, začal ten pravý adventní
čas.
Mgr. Milena Široká

Ekologická výchova na naší škole
foto: Ing. Josef Mikolajský

Dne 4. prosince se ve všech třídách uskutečnila netradiční výuka prostřednictvím ekologických výukových programů
pro naše žáky. Připravil je spolek Rozchodník z Ostravy, zabývající se realizací výukových a osvětových programů v oblasti environmentální výchovy. Každý ze tří programů měl vědomostní
a praktickou část.
Děti 1. a 2. třídy si v programu Na statku hravými činnostmi roz12
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ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Poznej své město - promenády

foto: Zuzana Slavíková

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme se vydali do Opavy na projektový
den s názvem Poznej svoje město – promenády. Program byl
po celou dobu venku, počasí nám přálo, bylo nádherně, takže
si to děti užily. Procházkou opavskými ulicemi děti poznávaly
staré historické budovy, dozvěděly se spoustu nových informací
o opavských domech, sochách nebo kostele. Zároveň všichni
plnili kvízy, testy, hádali hádanky a také si v týmech zasoutěžili
a zaběhali.
Zuzana Slavíková

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
velký úspěch. Na této obecní akci, která byla navštívena stovkami
občanů, také vystoupil s velkým úspěchem pěvecký sbor II. stupně
pod vedením paní učitelky Calábkové – a navodil již skutečně vánoční atmosféru, např. písněmi Hallelujah nebo Půlnoční.

Také v listopadu a prosinci to ve škole ve Velkých Hošticích „žilo“.
Uskutečnilo se mnoho akcí – ale pochopitelně se žáci také většinou
se zvýšeným úsilím věnovali ukončení I. čtvrtletí.
Tady je přehled toho nejdůležitějšího ze života naší školy:

Dne 6. 12. se škola zcela vyprázdnila, všichni žáci odjeli. Děti 1.–7.
Dne 13. 11. se vybraní žáci 8. a 9. tříd pod vedením pana učitele Ha- třídy jely do opavského Cinestaru na pohádku Ledové království
2. Žáci 8. B v Opavě v Obecním domě absolvovaly naučný program
vlase zúčastnili v ZOO Ostrava Soutěže mladých zoologů.
Dne 14. 11. se pro žáky 6. a 7. tříd konal ve škole animační program Baroko. A žáci 8. a 9. třídy odjeli do Olomouce a tam se vzdělali
"Proč se učit německy?", který měl žáky motivovat ke studiu tohoto u naučných programů ve středisku Pevnost a také navštívili vánoční
trhy.
jazyka.
Ve stejný den se konala Čtvrtletní pedagogická rada, na které
byl především hodnocen prospěch a chování žáků. V 16:00 hod.
se rodiče sešli na shromáždění v respiriu, kde je ředitelka školy informovala o probíhajícím školním roce. Poté se rodiče rozešli
do jednotlivých tříd na třídní schůzky. Účast rodičů byla velmi vysoká – děkujeme všem, kteří přišli.
Protože významný svátek – 17. listopad, spojený letos s 30. výročím Sametové revoluce, připadl na neděli, dostali žáci jako dárek v pátek 15. 11. tzv. ředitelské volno, mohli si tedy užít prodlouženého víkendu. Pedagogové školy se v onen pátek zúčastnili Dne 11. 12. jeli žáci 6. tříd do Brna do muzea pravěku Anthropos, kde
byl objednán výukový program, poté navštívili brněnské vánoční
ve škole školení na téma Autorita učitele.
Dne 22. 11. se žáci celého II. stupně v Opavě v Loutkovém divadle trhy.
Dne 12. 12. odpoledne se konal v naší tělocvičně florbalový turnaj
zúčastnili zeměpisného pořadu „Taje Thajska“.
Dne 29. 11. se děti ze školní družiny spolu s učitelkami a vychova- pro zájemce z II. stupně.
telkami jako každý rok zúčastnily vánočního jarmarku v Chlebičově. Dne 14. 12. se pro žáky i rodiče konal vánoční zájezd do Wroclawi.
Jarmark i vše s ním spojené se jim velice líbil – vánoční atmosféra Dne 17. 12. se žáci 5. třídy vydali do Planetária v Ostravě.
20. 12. budeme před Vánocemi naposledy ve škole. Třídy uspořázačala.
V průběhu měsíce listopadu se žáci 9. třídy formou prezentací i ex- dají vánoční besídky a celá škola se pobaví i vzdělá u 3D představení „Korálový útes“.
kurzí seznámili s některými středními školami.
Poté máme vánoční prázdniny a ve škole se sejdeme opět v ponProsinec
Tento měsíc je samozřejmě věnován především očekávání nejkrás- dělí 6. ledna.
nějších svátků v roce. Škola je svátečně vyzdobena, jednotlivé třídy Přeji všem našim žákům, všem kolegům a zaměstnancům školy,
také – to vše přispívá ke slavnostní náladě.
všem rodičům i všem občanům Chlebičova krásné Vánoce plné
1. 12. jsme založili novou tradici – vánoční dílničky se konaly v pří- radosti a v novém roce jen pěkné dny.
zemí zámku u příležitosti rozsvícení I. adventní svíce a obecního
Mgr. Renata Pospiechová,
stromečku. Dílničky s žáky připravila paní učitelka Víchová a měly
ředitelka ZŠ Velké Hoštice
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foto: Mgr. Pavel Straub

Listopad

SPORT
BADMINTON ŽENY
HLEDÁME HRÁČKY, KTERÉ BY DOPLNILY ÚTERNÍ SKUPINU!!!
V případě zájmu se za námi stavte kterékoli úterý od 19:30
do 20:30 (nejlépe rovnou s raketou) nebo kontaktujte Evu Balarinovou (Matušovskou).

Dne 2. 11. 2019 se ve sportovní hale v Chlebičově odehrál další ročník badmintonového turnaje žen ve dvouhře za podpory
SK Viktorie Chlebičov. Sešel se rekordní počet hráček, a to 15.
Na 1. místě se umístila Jana Tutková, 2. místo vybojovala Petra
Stanjurová (Holda) a na 3. místě skončila Eva Balarinová.
Stejně jako v loňském roce jsme vytvořily ve sportovní hale sběrné místo kabelek a startovné věnovaly do kasičky kabelkového
veletrhu, který se konal 15. 11. 2019 v OC Breda & Weinstein
a jehož celkový výtěžek 91 855 Kč putoval k Zdeňkovi Pavelkovi
ml., kterého zná snad každý z Chlebičova. Do kasičky nepřispěly
jen účastnice turnaje, ale také diváci a ostatní badmintonistky,
které nás přišly podpořit. Moc děkujeme.

foto: Ing. Veronika Königová

Velké díky patří nejen SK Viktorii Chlebičov, ale také dalším
sponzorům: Tenis Centrum Opava, HANKE STROJÍRNA s. r. o.,
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD KVĚTINY ROHOVSKÝ,
Opavský a Hlučínský deník, FC Bžž a Minikaravany Petra – půjčovna. Ještě jednou moc děkujeme.
Holky, Vám děkuji za účast, sportovní nasazení a skvělou atmosféru. Uvidíme se na jarním turnaji ve čtyřhře.
Eva Balarinová

TEQUILKY ZAHÁJILY 1. FUTSALOVOU LIGU ŽEN BEZ PROHRY
ve dvou vzájemných zápasech. Vítez 1. ligy se také zároveň stává
mistrem České republiky ve futsalu žen.

V sobotu 16. 11. 2019 začala holkám celostátní futsalová liga. Ještě
před začátkem sezóny se k nám připojily dvě nové posily z Baníku
Ostrava – Denisa Břenková a Irena Sedlačíková. V úvodu sehrály zápasy se Spartou Praha, Technikou Praha a Baníkem Ostrava.
Bez jediné inkasované branky si odvezly 9 bodů. Další zápasy proběhly v neděli 1. 12. 2019, kdy je čekal podruhé Baník Ostrava a Gamaspol Jeseník. Ani v tento den nezahálely a odvezly si z Ostravy dalších 6 bodů. Po prvních pěti zápasech Tequilky s přehledem vedou
o 3 body tabulku s 15 body před Spartou Praha.

Děvčata nezahálí a ve svém volném čase se také snaží pomáhat
druhým. Na posledním turnaji v Ostravě předaly chovatelské potřeby pro čtyři menší útulky (granule, deky, konzervy, mlsky…). Ještě
před Vánoci 14. 12. 2019 měla být na pořadu dne zabíjačka pro domov důchodců v Kyjovicích. Obyvatelé domova si přáli ještě jednou
prožít to, na co z mládí nikdy nezapomenou. Z důvodu náročného
programu seniorů se akce přesouvá na 29. 2. 2020. Za spolupráci
na této akci patří velké poděkování holkám z badmintonu, Řeznictví
a uzenářství Latoň, paní starostce Zuzce Kašné a dalším lidem, kteří
pomohli jak materiálně, tak finančně. DĚKUJEME!!!

Celé ligy se účástní devět týmů z celé republiky, které se utkají

Na fotky z akcí se můžete podívat na facebookové stránce Tequilky
SK Viktorie Chlebičov.

foto: David Stanjura

Tequilky SK Viktorie Chlebičov – Technika Praha 7:0
Góly: Plzáková 3x, Sedlačíková, Vojtková, Waszutová, Černá
AC Sparta Praha – Tequilky SK Viktorie Chlebičov 0:2
Góly: Vojtková, Waszutová
Tequilky SK Viktorie Chlebičov – FC Baník Ostrava 5:0
Góly: Sedlačíková, Mikysková, Břenková, Černá, Vojtková
Tequilky SK Viktorie Chlebičov – Gamaspol Jeseník 5:2
Góly: Ninczová 2x, Waszutová 2x, Břenková
FC Baník Ostrava – Tequilky SK Viktorie Chlebičov 1:2
Góly: Břenková, Waszutová
Eliška Stanjurová
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NIKOL JANIGOVÁ POVAŽUJE SEZONU 2019 ZA ÚSPĚŠNOU
Po velmi tvrdé zimní přípravě nastoupila Nikol Janigová se svým
koněm, jezdící za JK Starý Mlýn Kylešovice, do sezony 2019,
ve které absolvovala celkem 22 startů. První závod se pořádal na kolbišti ve Sviadnově, odkud si dovezli 5. a 6. místo.
Následovala Jarní cena Opavy s výsledkem 80 cm a celkově
2. místo.

jezdců zaujali naši reprezentanti 8. místo (90 cm).
„Sezona byla velmi úspěšná. Nepočítali jsme s takovými výsledky, ale určitě nás namotivovaly do další sezony,“ uzavírá
Nikol hodnocení sportovního roku.
Radek Janiga

Nikol komentuje největší úspěch dosažený v letošním roce:
„Na našem velmi oblíbeném závodišti v Chotěbuzi jsme se
účastnili Aprílových jezdeckých závodů Chotěbuz a obsadili
v disciplíně hobby parkur 90 cm 1. místo!“

foto: Vendy Molinová

Dalšími závody byly Přátelské závody Sviadnov, kde dosáhli
Nikolka s koněm jménem Okidoki na 4. a 3. místo. V květnu
na závodech v Opavě obsadili 5. místo a po dvouměsíční pauze na závodech v Třeštině-Háji dokonce 2. místo. Velmi dobře
se Nikol umístila také na Letních závodech Ostrava Baník –
tam získala stříbrnou medaili.
Dalšími závody byl IX. ročník hobby šampionátu Sviadnov 2019
(4. místo), propršené závody v Horní Loděnici se stupňovanou
obtížností do 100 cm (2. a 5. místo), podzimní jezdecké hobby
závody Chotěbuz (80 cm: 2. místo, 90 cm: 3. místo) a sezonu
2019 ukončili Nikolka s Okidoki Svatomartinským pohárem
v Rožnově pod Radhoštěm, kde v obrovské konkurenci 34

FOTBAL – STARŠÍ PŘÍPRAVKA A MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci se v podzimní části soutěže umístili s devíti body
(s aktivním skóre 41:33) na čtvrtém místě, kdy jsme třikrát
vyhráli a třikrát prohráli. Ve všech utkáních kluci předvedli
velmi kvalitní a bojovné výkony. V žádném zápase jsme vyloženě nepropadli a všichni si za svoje výkony zaslouží velkou
pochvalu.

Chtěl bych poděkovat sponzorům, fanouškům a všem, kteří se na organizování turnaje nějak podíleli. Nakonec bych
chtěl všem popřát hezké svátky a ať nám všem zdraví vydrží
i v tom příštím roce.
Jiří Hollesch, trenér

Starší přípravka se se šestnácti body a skóre 55:52 umístila
na krásném třetím místě, kdy jsme pětkrát vyhráli, jednou remizovali a dvakrát prohráli. I naši nejmenší si za super výkony,
nasazení a vzorný přístup v trénincích a zápasech zaslouží
obrovskou pochvalu.
Přes zimní přestávku děti odehrají několik turnajů. První z nich
odehrála ve čtvrtek 28. listopadu v Opavě starší přípravka.
V silné konkurenci jsme se umístili na krásném třetím místě.

foto: Ing. Zuzana Kašná

V sobotu 7. prosince jsme v naší tělocvičně pořádali tradiční
mikulášský turnaj. V dopoledních hodinách odehráli svůj turnaj
mladší žáci a odpoledne měla turnaj starší přípravka. Všichni
jsme velice šťastni, že se nám podařilo vyhrát oba turnaje. Kluci
si to za své výkony zasloužili. Odpoledne nás navštívil Mikuláš
s čertem, který dětem předal balíčky se sladkou odměnou.
Po turnaji jsme skvělý double s našimi neúnavnými dětmi
pořádně oslavili.
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SPORT
FOTBAL – MUŽI A
Chlebičov dokázal částečně navázat na úspěšné jaro, když se
také během podzimní části zařadil mezi elitní mužstva I. A třídy.
Snad nikdy jsme nenasbírali v I. A třídě za podzim tolik bodů,
takže s výsledky vládne velká spokojenost – 25 bodů se skóre 42:23. Za takovou malou kaňku považuji, že máme čtyři porážky. Myslím si, že minimálně dvakrát jsme prohrát nemuseli, když musím zmínit zápasy na Slovanu Ostrava, ve Vřesině
a na Hradci. Kdybychom tato utkání zvládli, tak teď vévodíme tabulce. Musím však upozornit na to, že jsme osmkrát hráli venku
a našemu stylu vyhovuje spíše velké hřiště v Chlebičově.

Asi jsme si mysleli, že to přijde samo. Přijeli jsme tam jako mistři světa a samozřejmě přišlo vystřízlivění. Chlebičov navíc dost
limitoval úzký kádr. Táhli jsme to ve dvanácti lidech. Trápila nás
obrovská marodka a kluci měli pracovní povinnosti, takže se
všechno nakupilo. Třeba v posledním zápase ve Slavkově jsme
vůbec neměli náhradníka.
S dvaačtyřiceti vstřelenými góly jsme nejútočnějším mužstvem
soutěže. Patřím mezi náročnější trenéry, když dbám na poctivý
přístup, takže kluci musí pořádně makat. Na hřišti se jim to vrátilo, když dokázali předvádět pěkný kombinační fotbal a hlavně
dávat hodně gólů. Na druhou stranu mi vadí dost inkasovaných
branek. Dá se říct, že na třetinu gólů jsme soupeři nahráli. Každý
hráč má v týmu svou roli, ale mezi stěžejní postavy mužstva patří Kužel, který se po odchodu Metelky výborně chopil dirigentské
taktovky. Velice platný je třeba Majewski, Radek anebo Boháč,
který se stal naším nejlepším střelcem.

Před sezonou jsme si tabulkové cíle nedávali, nikdo nás netlačil,
že se máme prát o postup. Každý chce každopádně vyhrávat,
takže kdybychom skončili první, tak by nás to potěšilo. Pak by
vedení klubu muselo řešit, zda jít, anebo nejít do krajského přeboru. Určitě bych chtěl vyzdvihnout některá utkání venku. Potěšil
mě výkon v Ludgeřovicích, které bojují o nejvyšší příčky, ale my
jsme u nich dominovali.

Podzimní střelci branek: Tomáš Boháč 10 / Jan Radek 9 / René
Kolig 6 / Adam Korbel 4 / Lukáš Kužel 3 / Filip Woch, David
Matyášek, Adam Teichmann, David Moša a Jiří Majewski po 2.

Zmínit musím také vítězná derby v Malých Hošticích, Štěpánkovicích anebo domácí souboj s Bolaticemi. Tyto zápasy prostě
mají větší náboj a lepší atmosféru. Líbilo se mi derby s Kravařemi, i když jsme v něm prohráli. Vůbec nám to naopak nevyšlo
na Slovanu Ostrava a ve Vřesině. Tyto týmy hrají dost jednoduchým stylem, jsou agresivní a to nám moc nevyhovuje. Naprosto
jsme vyhořeli také na Hradci, kde jsme udělali obrovské chyby.

Jiří Swiech, trenér

Do nové sezony jsme vstoupili skutečně ve velkolepém stylu,
když jsme ze čtyř kol vytěžili deset bodů při obdivuhodném
skóre 15:3. Nejprve jsme vydřeli cennou remízu v Darkovičkách
a pak jsme si několikrát zastříleli. Na hřišti Slovanu Ostrava
však přišla pořádná facka, kdy jsme to možná trošku podcenili.

Pořadí

Družstvo

Utkání

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Body

1

Kravaře

13

9

2

2

34:14

29

2

Mokré Lazce

13

9

1

3

26:19

28

3

Ludgeřovice

13

8

2

3

40:19

26

4

Chlebičov

13

8

1

4

42:23

25

5

Jakubčovice

13

7

2

4

29:21

23

6

Bolatice

13

7

0

6

25:23

21

7

Vřesina

13

7

0

6

21:20

21

8

Slavkov

13

6

0

7

17:22

18

9

Malé Hoštice

13

5

2

6

28:31

17

10

Darkovičky

13

4

3

6

21:28

15

11

Hradec nad Moravicí

13

4

2

7

27:33

14

12

Štěpánkovice

13

4

1

8

24:33

13

13

Slovan Ostrava

13

3

0

10

22:36

9

14

Stará Bělá

13

2

0

11

16:50

6

16

NADAČNÍ FOND PAVLA NOVOTNÉHO
ZHODNOCENÍ ČINNOSTI FONDU 2019
Nadační fond Pavla Novotného oslavil letos v květnu své tříleté působení. Jelikož má nadační fond sídlo v naší překrásné
vesnici a já jsem jejím hrdým občanem, dovolte mně krátkou
rekapitulaci letošního roku, ve kterém jsme uspořádali rekordních 70 akcí.

kařskou péči. V některých rozvojových zemích světa jsou ještě
hodně za námi!!! Během konference jsme navázali kontakty
se zástupci neziskových organizací z Polska, Řecka a Turecka.
Zástupci těchto neziskovek přijali pozvání na námi pořádanou
konferenci v roce 2020, která tak poprvé bude mít mezinárodní účast. Zvláště pak spolupráce s jednou neziskovkou vypadá
velmi nadějně, takže to vypadá, že požádáme mezinárodní organizaci o dotaci na náš společný projekt.

Letošní rok byl pro nás přelomový!!! Poprvé jsme vybrali
na příspěvcích od všech dárců přes 1 000 000 Kč (ke konci
roku to vypadá, že překročíme hranici 2 000 000 Kč), poprvé
jsme s naším fondem vyrazili na preventivní akce mimo Moravskoslezský kraj (uspořádali jsme preventivní akce „Den urologické prevence“ v Lomnici nad Popelkou a Uherském Hradišti), poprvé naši dobrovolníci doprovázeli onkologické pacienty
do konce jejich života na pozemské cestě, poprvé se nám
společným úsilím podařilo změnit postoj zdravotní pojišťovny
při úhradě léků pro onkologické pacienty a dále se nám podařilo přimět Moravskoslezský kraj, aby zřídil pracovní skupinu,
která se zabývá koncepcí paliativní péče v našem kraji. Těch
poprvé bylo hodně, ale asi největší radost mám z ocenění naší
práce odbornou a laickou veřejností. V letošním roce jsme
se zúčastnili celkem 7 odborných konferencí, a to nejenom
na území České republiky, ale i v Turecku. Právě celosvětová konference pořádaná společností BMS v Istanbulu byla
pro nás dosud největším oceněním. Mezi 50 zástupci neziskových organizací, které se zabývají péčí o onkologické pacienty
z více než 10 zemí světa, jsme se určitě neztratili. Ba naopak,
o výsledky naší práce byl velký zájem. A přátelé, buďme všichni rádi, že žijeme v České republice, kde máme výbornou lé-

V prosinci 2019 se nám dostalo dalšího velkého ocenění, vedení Fakultní nemocnice v Ostravě se rozhodlo náš nadační
fond ocenit jako nejlepší spolupracují externí subjekt za rok
2020. Mooooooc si tohoto ocenění vážíme!!!
Další velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům, kteří
zpříjemňují pobyt onkologickým pacientům na lůžkových odděleních a ambulancích jednotlivých nemocnic. V současné
době působíme celkem v 6 nemocnicích v našem kraji a dohromady náš fond už zaštiťuje činnost 90 dobrovolníků. V této
oblasti musím zmínit, že bývalá občanka Chlebičova paní Veronika Blokšová (rozená Sněhotová) byla oceněna vedením
města Ostravy jako dobrovolník roku 2019!!! Novinkou v této
oblasti je skutečnost, že v současné době intenzivně jednáme
o uzavření spolupráce se Slezskou nemocnicí v Opavě, kde
bychom měli působit na jednom oddělení od 1. března 2020.

foto: archiv Nadačního fondu Pavla Novotného

V letošním roce využilo doposud služeb našeho fondu celkem 14 osob z Chlebičova. Mnoho z Vás se mě ptá, co všechno může náš fond poskytnout. Především je to poradenství
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a konzultace v oblasti onkologické léčby a následné péče (dětí
a dospělých), dále můžete využít služeb našich dobrovolníků
ve smluvních zařízeních nebo námi provozované Kavárně života, rovněž Vám pomůžeme při vyřizování žádostí o přidělení
lázeňského nebo rehabilitačního pobytu, při vyřizování invalidního důchodu, přidělení průkazky ZTP nebo ZTP/P, parkovacího průkazu a dalších záležitostí. V neposlední řadě spolupracujeme se všemi kamennými a mobilními hospici působících
v našem kraji, takže v případě potřeby jsme Vám schopni být
nápomocni i v oblasti paliativní péče. Těch možností, kde jsme
schopni Vám poradit, je opravdu hodně. Nebojte se našich služeb využít!!!

i poradna odborných lékařů (urolog, onkolog, chirurg, ortoped, neurolog a rehabilitační pracovník), kteří budou několikrát
do měsíce poskytovat lidem zdarma odborné konzultace k jejich zdravotnímu stavu. Proč to všechno děláme? Je to jednoduché, v České republice onemocnělo v roce 2018 celkem
102 000 nových onkologických pacientů a prognóza do dalších let není vůbec příznivá!!!
Co k tomu všemu potřebujeme? Peníze, elán a úsilí mnoha
lidí. V současné době probíhá v centru komplexní rekonstrukce. Takže nám přátelé držte palce a kdybyste se rozhodli přispět na zřízení tohoto centra, moc si toho budeme vážit.
Finanční příspěvek můžete poslat na náš transparentní účet
č. 4218494339/0800, VS: 2020, v poznámce uveďte: „CENTRUM ŽIVOTA“. Na našich webových stránkách www.nfpavlanovotneho.cz nebo facebookovém profilu můžete překontrolovat
aktuální výši tohoto účtu.

Asi naší největší událostí v letošním roce bylo uzavření nájemní smlouvy s Městským obvodem Ostrava-Vítkovice. K 1. dubnu 2020 chceme v nebytových prostorech na ul. Jeremenkova
v Ostravě-Vítkovicích otevřít naše „CENTRUM ŽIVOTA“. Jedná
se o ojedinělý projekt v České republice. V našem centru budeme provozovat Kavárnu života (ze zkušeností víme, že dobrá káva naše klienty většinou uklidní), dále zde bude edukační místnost určená pro onkologické pacienty a jejich rodinné
příslušníky. Naši odborní pracovníci pomohou těmto klientům
s vyřešením jejich dotazů a proseb týkajících se onkologické
léčby. Klienti budou mít možnost si v centru zapůjčit odbornou
literaturu, zakoupit si speciální kompenzační pomůcky určené pro onkologické pacienty a také zde bude velmi potřebná paliativní poradna. Velmi důležitou součástí centra bude

Rovněž bych chtěl moc poděkovat Zastupitelstvu obce Chlebičov, které letos přispělo na naši činnost částkou 10 000 Kč.
Závěrem mi dovolte Vám popřát krásné prožití vánočních svátků, Boží požehnání a do nového roku Vám přeji jediné, zdraví,
zdraví a zase zdraví.
S úctou Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného
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Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Chlebičově si Vás dovoluje pozvat na

SK VIKTORIE CHLEBIČOV

TRADIČNÍ CHOVATELSKÝ
PLES

POŘÁDÁ
KAŽDOROČNÍ PRESTIŽNÍ

pořádaný

25. ledna 2020 od 20:00

SILVESTROVSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

v kulturním domě v Chlebičově
K tanci a poslechu hraje kapela R E C E P T,
kvalitně zásobený bar, bohatá tombola!

KDY: 31. 12. 2019 –13:30 hod.
KDE: HŘIŠTĚ SK VIKTORIE CHLEBIČOV

Vstupenky v předprodeji u pana Weisse,
Komenského 191, Chlebičov

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

www.chovatelechlebicov.cz
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