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Zpravodaj
obce Chlebičov

Na světě je mnoho krásných míst,
ale domov je jen jeden…
„na světě je mnoho krásných míst, ale domov je jen jeden!“ Tím
domovem pro mě odjakživa byl, je a navždy bude Chlebičov. Ačkoliv blízko u Opavy, jsme součástí Prajzské, chcete-li Hlučínska, se
vším, co k němu patří. Osobně jsem – stejně jako moje maminka,
babička a další prapředkové – chlebičovskou rodačkou, zvyklou
na soužití se staršími generacemi, na „razovite“ nářečí i „razovite“
postoje místních lidí, na sobotní zametání cesty a chodníku kolem
domu i na dojíždění (za vzděláním, za prací, …).

skem se neztotožňovali a připojit se nechtěli. Po generace patřili
k Prusku, později Německu, za německou armádu mnoho zdejších
mužů také později bojovalo v druhé světové válce. V posledních
100 letech to zkrátka nebyla procházka růžovým sadem, regionu
se nevyhnuly krize nebo nemoci, ale zdejší lidé svou pílí a ctižádostí všechna utrpení překonali a šli dál. Věřím, že i my všichni zvládneme stávající situaci, která nás navíc obohatí o další zkušenost.
Máme možnost pomoci těm, kteří pomoc potřebují, projevit naši
přátelskost, trpělivost, ale i odolnost.

Dne 4. února uplynulo přesně sto let od chvíle, kdy byla část Slezska na jih od Ratiboře připojena k Československu. Vznikl tak naprosto nový region, kterému se podle největšího města této oblasti
začalo říkat Hlučínsko. Od samého začátku své existence prošlo
Hlučínsko pohnutými časy – zdejší konzervativní a hluboce věřící
obyvatelé nebyli připraveni na novou příslušnost, s Českosloven-

Vážení spoluobčané,
přeji nám všem po celém Hlučínsku do další stovky, aby v něm
nadále žili pracovití a pořádkumilovní občané, kteří budou ochotni
podílet se na rozvoji našeho regionu. Abychom si uchovali pěkné
tradice a víru. Zdraví, spokojenost a Boží požehnání!
Zuzana Kašná

Vážení a milí spoluobčané,

březen 2020
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Stručně z jednání zastupitelstva obce
Vážení spoluobčané,

Strategický plán obce Chlebičov na období 2020–2026.

opět mi dovolte seznámit Vás s nejdůležitějšími body z posledních
jednání Zastupitelstva obce Chlebičov v prosinci 2019 a lednu 2020.
Úplné výpisy z 12. a 13. zasedání najdete na webových stránkách obce
v sekci Zastupitelstvo obce.

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
ve znění pozdějších předpisů, místo pro konání sňatečných obřadů, kterými jsou obřadní síň Obecního úřadu v Chlebičově, park
Chlebičov a areál Lipjo Chlebičov. Sňatečným dnem jsou pátek
a sobota, vždy od 10 do 14 hodin a oddávajícími mohou být starostka
nebo místostarosta. Dovolte doplnit, že vůbec první sňatek na obecním úřadě, kdy oddával zástupce obce, už proběhl a zapíše se tak
do historie obce.
Byl schválen a zveřejněn záměr obce propachtovat pozemek parc.
č. 678/2 o výměře 811 m2 a částečně parc. č. 678/1 o celkové výměře
1 776 m2, která se upravuje na 998 m2, společnosti Hoštická, a. s.
Byla odsouhlasena a také uzavřena smlouva o dílo č. 2748/150
na autorský dozor na stavbě Výstavba VN Chlebičov s firmou
AGPOL s.r.o. S touto firmou jsme již také podepsali příkazní smlouvu
na technický dozor pro stavbu pro stejnou akci – rybník.

Nejvýznamnějším rozhodnutím ZO v prosinci 2019 bylo schválení
rozpočtu na rok 2020. V rozpočtu na příjmové i výdajové straně je pro
letošní rok stanovena částka 45 633 770 Kč. Dále byl schválen také
střednědobý výhled rozpočtu obce Chlebičov na období 2021–2024.
Podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. byly navýšeny odměny neuvolněných členů ZO.
V platnost vešla Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o nočním
klidu (doba od 22. do šesté hodiny ranní), která vychází z předchozí a stanovuje výjimečné případy, tedy akce v obci, při nichž „je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. To znamená, že dané akce
mohou přesáhnout 22. hodinu. Seznam těchto akcí naleznete
na webu obce.

Zastupitelstvo rozhodlo podpořit žáky ZŠ Velké Hoštice a přiznalo jim příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 1 000 Kč na každého
žáka obce Chlebičov, který se kurzu zúčastnil. Tradičně také zastupitelstvo obce podpořilo činnost SONS, z. s., pobočka Opava,
a to částkou 5 000 Kč.

Dále byl schválen návrh smlouvy s občany o připojení na kanalizaci, o kterém jsme informovali už v prosincovém zpravodaji. Návrh smlouvy byl připraven ve spolupráci s odborníky a v souladu
se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, a prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. V následujících dnech Vám bude návrh doručen
do schránek s žádostí o prostudování, podpis a vrácení jednoho originálu zpět Obecnímu úřadu v Chlebičově.

V neposlední řadě ZO schválilo podání několika žádostí o dotace: žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov, žádost
o dotaci z OPŽP na rekonstrukci budovy kabin a zázemí na hřišti
SK Viktorie Chlebičov a žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství
v programu 129 660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 na obnovu kříže umístěného křižovatce ulic Hlavní a Školní a kříže umístěného na křižovatce ulic Hlavní
a Haškova (před restaurací Slezská Siesta).
Zuzana Kašná

Proběhl výběr nabídky na zajištění hudební produkce na oslavy 770 let od první písemné zmínky o obci. O hlavní účinkující
a ozvučení se opět po roce postará agentura Martina Žižlavského.
Na 13. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov dne 30. 1. 2020 zastupitelstvo schválilo mimo jiné:

Výzva občanům
Pár slov, co bychom mohli změnit nebo alespoň pokusit se to změnit přístupem našich občanů. Začnu tím, že už po několikáté se
píše ve zpravodaji o tom, jak by bylo dobré parkovat svá vozidla,
a ne blokovat chodníky stojícími auty, která tam částečně parkují.
Každý, kdo vlastní automobil, má prostor u svého domu, kde může
bez problému parkovat. Chodníky jsou pro chodce, maminky s kočárky a v neposlední řadě pro ty dříve narozené, aby se bezpečně
dostali do obchodu, na poštu či úřad. Uvědomte si Vy řidiči, kterých
se to týká, že Vaším lhostejným parkováním se chodníky ničí a Vy
je také používáte. Chcete donutit vedení obce, aby byla vyrozuměna policie a ta bez varování bude dávat pokuty? Zkuste se nad tím
už konečně zamyslet.

my a pokusme se to, pokud je to možné, omezit. Ušetříme peníze
a nebudeme vytvářet nedobré vztahy se svými sousedy.

Další takový malý nešvar, který bychom mohli omezit na vítání nového roku, jsou ohňostroje. Všichni lidé v naší obci nejsou ochotni tolerovat a občas poslouchat ty rány. Zkusme být tolerantní

Tak co? Stojí to za malé zamyšlení? Já myslím že ano.

V poslední řadě psí exkrementy. Každá domácnost, která vlastní
pejska a má ho řádně přihlášeného na obci, dostane při zaplacení poplatků dva balíčky mikrotenových sáčků pro své psí miláčky,
aby moha provést úklid, když pejsci vykonají svou potřebu na veřejných místech. Jenomže některým majitelům pejsků to vůbec
nepříjde, že by tomu tak bylo. Lesopark: chodí tam spousta lidí
na procházky, maminky s malými dětmi. Také lidé, kteří tam venčí
své pejsky a po nich tam zůstávají neuklizené hromádky. Neříkám, že
po všech, co tam chodí se svými pejsky, ale po některých ano. Doma
si to každý uklidí, tak proč to nejde na veřejných místech?
Za komisi životního prostředí Aleš Gibes
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Aktuálně z dění v obci
Vážení spoluobčané,
dovolte informovat Vás o aktuálních činnostech a projektech, které
v současné době probíhají v naší obci.
V obci a okolí už provádíme jarní úklid a nutnou údržbu zeleně. Opět
děkujeme všem, kteří se podílejí! Dále pokračujeme v započatých
projektech a zahajujeme nové, na jejichž realizaci máme v rozpočtu
vyčleněny prostředky, budeme ale využívat také prostředky z dotací.
Prioritním úkolem se staly opravy kanalizace v obci. Úspěšné dokončení opravy kanalizace na dolním konci ulice Hlavní je blízko. Kanalizace byla k začátku března položena v celé své délce a realizační
firma opustila stanoviště. Ne však na dlouho – za pár týdnů přijedou
zaměstnanci firmy Rosis, s. r. o., znovu, aby dali chodníky a komunikaci do původní podoby. Čekají nás ale další úseky, především bychom měli opravit kanalizaci na ulici Boženy Němcové a další.
V této chvíli je u konce výstavba tribuny na travnatém hřišti
SK Viktorie Chlebičov, jejíž cena činí 506 760 Kč bez DPH
a na kterou – jak už máme potvrzeno – jsme získali dotaci ve výši
cca 58 % nákladů z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.
Jedním z největších projektů, jehož uskutečnění ale jistě přesáhne
letošní rok, je rekonstrukce budovy SK Viktorie. Připraven byl projekt
a podána žádost o dotaci z OPŽP (Operační program Životní prostředí). Budeme čekat na zprávy o dotaci a mezitím – ve spolupráci
s projekční kanceláří Slezská projekční – připravovat podání žádosti
o stavební povolení.
Chystáme se také na rekonstrukci tzv. malé umělky na školním
hřišti, jejíž povrch je v havarijním stavu. I zde byla podána žádost
o dotaci, tentokrát z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Není ale
na co čekat, pokud nezahájíme výměnu povrchu, budeme muset
hřiště zavřít.
O dalším dění v obci Vás budeme informovat. I Vy ale můžete předkládat své návrhy, dotazy nebo připomínky. Těším se na Vaši zpětnou vazbu i na nové podněty!
Zuzana Kašná

Kotlíková dotace
foto: Ing. Josef Mikolajský

Vážené dámy a pánové, úspěšní žadatelé o tzv. kotlíkovou
dotaci, neváhejte využít možnosti bezúročné půjčky ze SFŽP,
kterou zprostředkuje Obec Chlebičov. Pokud si úspěšný žadatel vyřídí – na základě uzavřené smlouvy s MS krajem
o dotaci – žádost o půjčku na obecním úřadě, dosáhneme
také na cíl 2 této výzvy, to znamená, že obec bude moct využít finanční prostředky určené na půjčky (po jejich vrácení)
na své projekty. I Vy tak můžete přispět obci na další rozvoj.
Děkuji!
Zuzana Kašná
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Statistika není nuda
Vážení spoluobčané,
Rok 2020 je ale zvláštní i v kalendáři – je to přestupný rok, a tak
přinesl den navíc. Čeká nás šest prodloužených víkendů, protože
státní svátky – kromě Nového roku, 17. listopadu a 28. října – připadnou na pátek (a čtvrtek) nebo pondělí.

vstoupili jsme do výročního roku 2020. Zahájili jsme jej 1. ledna společným přípitkem, pak jsme přispěli do Tříkrálové sbírky
a o týden později otevřeli plesovou sezonu. Letos nás toho čeká
ale mnohem více: slavnosti 770. výročí od první zmínky o obci
v rámci Dnů obce Chlebičov, oslava 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, uplynulo také 30 let od oddělení obce od Velkých Hoštic. Pevně doufám, že je všechny budeme moct společně
oslavit!

A jak to – z pohledu statistiky – vypadá u nás v Chlebičově, ukazuje následující infografika.
Zuzana Kašná
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Diamantová svatba
jsou poštovní holubi, v jejichž chovu dosáhl výborných výsledků.

V dnešní době je diamantová svatba, tedy 60 let prožitých v manželském svazku, skutečně vzácným jevem. Vzácným a pevným,
jako jsou diamanty. A my jsme měli to štěstí, že jsme mohli být
u oslavy jednoho takového vztahu.

Děkujeme za Vaši celoživotní práci, za všechno, čím jste obohatili
Vaše blízké, ale i naši společnost.
Pogratulovat při příležitosti vzácného jubilea přišli mnozí hosté,
dovolte připojit se s přáním všeho dobrého, pevného zdraví, rodinného štěstí a Božího požehnání.
Zuzana Kašná

V sobotu 25. ledna jsme přivítali v obřadní síni našeho obecního
úřadu manžele Editu a Jana Černé, kteří si spolu s námi a se svými
svatebními hosty přišli připomenout 60. výročí svého sňatku. Jejich příběh je příběhem lásky, kterou žili spolu, ale hlavně pro druhé
– především pro své děti.
Pan Černý pochází z nedaleké Vrbky, paní Černá je rodačkou
z Chlebičova. Seznámili se na místní zábavě jako velmi mladí
a už se nikdy neopustili. Postavili domeček, ve kterém společně
vychovali 5 dětí. Postupem času do života přivítali také 11 vnoučat a 5 pravnoučat. Poslední – holčička Leontýnka – se narodila
28. února letošního roku.

foto: Barbora Chmelařová

foto: archív manželů Černých

Pan Černý byl vyučeným kolařem, později – jakmile kolařské řemeslo zaniklo – se stal tesařem. Paní Edita se vyučila zahradnicí,
což se promítlo do jejího celoživotního koníčku – zahradničení.
Kromě toho vždy velmi ráda pletla. Pan Jan se celý život aktivně
podílel na spolkové činnosti v obci. Je členem SDH a pokladníkem chovatelského sdružení. Jeho největší a celoživotní zálibou

Drazí rodiče, ráda bych Vám za všechny Vaše děti, vnoučata
a pravnoučata poděkovala za Vaši péči, výchovu, lásku, kterou
jste nám věnovali. Děkujeme a přejeme, abyste další společná léta prožili ve zdraví, spokojenosti a štěstí a abyste se měli
stále tak rádi, jako tomu bylo v předchozích 60 letech.
Za všechny Blanka

Senioři

foto: Zuzana Kašná

Nový rok jsme jako vždy v únoru začali plesem. Bylo opravdu
moc škaredé počasí, ale sešlo se nás 40. Navštívil nás zástupce
obce, místostarosta Kamil Stanjura, donesl ceny do tomboly
a pronesl pár slov. Hudbu máme už léta stejnou, je to pan
Pavel Woch z Chlebičova, tak jsme si zazpívali a někteří
i zatančili. Zatančit do Chlebičova chodí i seniorky z Velkých
Hoštic, protože ony nemají tak krásný sál. Letos už u nás byly
pátým rokem. Chtěla bych poděkovat našim sponzorům, už
léta obohacují naši tombolu a my jsme jim za to vděční. Jsou
to pánové Rohovský, Latoň a Stanjura.
Oslavili jsme ještě diamantovou svatbu manželů Černých.
Zazpívali jsme jim, popřáli a předali dárek.

Gratulujeme naší nejstarší občance, paní Říčné, přejeme
mnoho zdraví, radosti a elánu do života!

Už dnes se těšíme na další setkání!
Marie Poštulková

Obecní úřad v Chlebičově
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Obecní ples
Lokoč, Jiří Woch a obecní zaměstnanci, kteří připravili sál. Díky!

Dne 11. ledna jsme v Chlebičově zahájili naši plesovou sezonu,
a to tradičně, obecním bálem, a navíc stylově. Protože to byl ples
20. a dvacítky máme v letopočtu hned dvě, navíc to bylo právě před
100 lety, tedy v roce 1920, kdy jsme se – jako součást Hlučínska –
připojili k Československu, rozhodli jsme se, že na to upozorníme,
a zvolili jsme téma plesu – 20. léta 20. století. Děkuji Vám, kteří jste
přišli, zvlášť těm, kdo jste se nechali inspirovat érou nádherných šatů
a gentlemanského vystupování k velmi nápaditým doplňkům
a róbám.

Dovolte také poděkovat všem návštěvníkům – doufám, že jste se
dobře bavili a že nám zachováte přízeň. Příští ples je už 9. ledna
2021.
Zuzana Kašná

foto: Olga Zmelíková

K tanci a poslechu hrála skupina UNICO a jak to na našem plese bývá zvykem, připravena byla bohatá, pestrá a cenami nabitá
tombola. Na prvním místě robovysavač s robomopem, dále 32“
televize, srna, mobil a spousta dalších cen. Díky všem sponzorům
a také pořadatelům za výbornou organizaci – hospoda byla v režii
manželů Königových, kteří si připravili také pár tematických rekvizit k prodeji, bar zase v rukách manželů Pikových. Na bezproblémový průběh dohlížel hlavní pořadatel, pan Josef Šupík. Dále se
pořadatelsky podíleli Kamil Stanjura, Aleš a Petr Gibesovi, Jakub

Poděkování sponzorům
Srdečně děkuji spolkům, firmám i jednotlivcům za sponzorské
dary na podporu 20. obecního bálu, který se konal 11. ledna
2020 v prostorách kulturního domu. Seznam sponzorů byl
zveřejněn v průběhu plesu, dovolte jej ještě jednou připomenout a znovu poděkovat za podporu – velmi si jí vážím.
Za všechny pořadatele
Zuzana Kašná

slivecký spolek „Angelika“ Chlebičov, Zahrádkáři Chlebičov,
SDH Chlebičov, AVZO Chlebičov, Květiny Milan Rohovský,
SFC Opava, PROPARK, s. r. o., Pavel Moša, Bc. Aleš Kašný,
Karel a Simona Novákovi, Jaroslav Levák, David Kotzur, Ivana
Filluschová, Gabriela Kaulová, Milan Lorenz, Tomáš a Kamil Staří
Mgr. Petra Sanjurová, Karavany PETRA, David Beyer, David Klimek, Milan Baďura, David Lokoč, Emil Klímek, Ing. Vilém Stiborský, Roman Stanjura, EKO - Chlebičov, a. s., Stromský/Schwacha, Aleš König, MPV Novotní, s. r. o., VLTAVA LABE MEDIA,
a. s., Nadační fond Pavla Novotného, Pavel Trulej, Kastelán –
Aleš Karli, Ladislav Tutko, Jindřich Vavřinčík, Hana Stiborská,
Josef Šupík, Jaroslav Vilášek, Lenka Poštulková, Vilém Axmann, Zdeněk a Zuzana Mošovi, Zastupitelstvo obce Chlebičov.

Sponzoři obecního plesu 2020:
ROSIS, s. r. o., Hanke strojírna, s. r. o., AUTOCONT, a. s.,
jk grant, s. r. o., Tree Green, s. r. o., Řeznictví a uzenářství Latoň, Slezská Siesta, 3IT – Bc. Petr Fussek, Jaroslav a Stanislav Cimingovi, MAS Hlučínsko, SK Viktorie Chlebičov, My6

Tříkrálová sbírka
Opět v lednu letošního roku se po všech koutech země české vydali tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, aby lidem zazpívali, popřáli
do nového roku a poprosili je o příspěvek pro Charitu Česká republika.
Nejinak tomu bylo i v naší obci – koncem prvního lednového týdne se zde uskutečnila Tříkrálová sbírka. A výsledek? Rekordních
63 660 Kč, tedy zaokrouhleně 54 Kč na občana!
Dovolte mi poděkovat všem štědrým dárcům za příspěvky, které pomohou a podpoří potřebné lidi v našem regionu.

foto: Aleš Kašný

Díky patří také koledníkům – za zapojení do sbírky, za ochotu a čas,
který věnovali pro dobrou věc. Jsou to: paní Jiřina Migotová s Emou
a Agátou Dostálkovými a Natálií Přibylovou. Dále koledoval pan Michal Stromský a s ním Adam Beinhauer, Viktor Kurka, Sebastian Karli
a Adam Přibyla. Paní Daniela Šimečková měla s sebou Annu Šimečkovou, Tinu a Lindu Karli. Petru Fabiánovou doprovázely děti Tobias
Sobek, Mikuláš Konečný a Rozálie Uvírová. Poslední skupinu vedl
a na kytaru hrál pan František Seifried. Společně s ním koledovala
Anna Seifriedová, Helena Krčková a Robert Kašný.
Zuzana Kašná

Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února 2020 v kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného výročí.

- CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji
a polským gminám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie.

Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regionálním duchu.
Hosty už při příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic.
Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký
film Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské století“ poukazující
na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení
bolatických seniorek, které opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová,
Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před několika
lety prováděla výzkum na téma „Mezigenerační proměny způsobu
života na Hlučínsku“.

Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví
100. výročí svého vzniku, krátce připomněla jeho ředitelka PhDr.
Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např. předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan
Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také
folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař
a sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky
Hany Koskové z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála
jako vždy výborně kapela Dolbend.

Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností
pamětní medailí Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní činnost
za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení
obcí Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt
Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.

Poděkování patří moderátoru akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi,
Ph.D., Muzeu Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé, s. r. o., Bc. Janu
Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím
souborům a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách a průběhu oslav.

Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu Neminářovi,
doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu
Pavlu Kocurovi, panu Rostislavu Pečinkovi a organizacím Muzeu
Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko a Euroregionu Silesia

Mgr. Lenka Osmančíková
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Prodej opavského kompostu
Společnost EKO - Chlebičov, a. s., ve spolupráci s obcí Chlebičov nabízí pro občany Chlebičova k prodeji vysoce kvalitní,
volně ložený kompost jemné zrnitosti
0–15 mm za výhodnou cenu. Hnojivo
je vhodné pro maloodběratele (použití
do květináčů, květinových záhonků, sportovních hřišť, zahrad, pařenišť a skleníků).
Cena pro občany obce Chlebičov pro zrnitost 0–15 mm je 15 Kč/30 l (cca 20 kg),
max. jeden přívěsný vozík za osobní automobil za kalendářní rok a číslo popisné.
Kompost je skladován v areálu bývalého ZD Chlebičov, v prodeji bude
od 25. 3. 2020 od 15 do 17 hodin, následně
každou středu ve stejném čase.
Kompost je registrován dle zákona
č. 156/1998 Sb., o hnojivech (č. reg. UKZUZ
– 4538). Kompost uvolňuje do půdy rostlinné živiny postupně a rovnoměrně. Orga-

nické látky, které jsou ve výrobku obsaženy,
zvyšují obsah humusu v půdě. Živiny hojně
zastoupené v kompostu (N, P, K, Ca, Mg, S)
obsahují pro optimální růst rostlin všechny
klíčové prvky v žádoucím vzájemném poměru. Kompost zároveň upravuje strukturu
půdy, čímž zlepšuje její schopnost zadržet
vláhu a průsak srážek do hlubších půdních
vrstev.
Lze zakoupit také kompost frakce
0–30 mm, hnojivo je vhodné pro zemědělce a vlastníky polností (použití k hnojení
zemědělsky obdělávaných půd).

zeminy lze vyrobit 4 litry zeminového substrátu (např. do květináčů).
Kamil Stanjura / Ing. Tomáš Barč

OP

Společnost
Chlebičova
výhodnou c
záhonků, sp
Cena pro o
přívěsný vo
Cena pro os
Kompost bu
v otevírací
10:00–14:0

Kompost je
Kompost uv
jsou ve vý
v kompostu
v žádoucím
její schopno

Cena v místě kompostárny (v areálu
skládky EKO - Chlebičov) za volně ložený kompost pro zrnitost 0-30 mm je
59,30 Kč/100 kg.
Ceny jsou uvedeny s DPH. Kompost
o hmotnosti 100 kg je cca 160 litrů kompostu sypaného. Z 1 litru kompostu a 3 litrů

Zahrádkáři

Lze zakoupi
polností (po
Cena v míst
pro zrnitost

Ceny jsou uvedeny s DPH. Kompost o hmotnosti 100 kg je
vyrobit 4 litry zeminového substrátu (např. do květináčů).

Plánované akce na rok 2020:
8. 8. Zahrádkářský večer
15.–16. 8. Dny obce Chlebičov
19. 9. Vinobraní
27. 9. Výstava ovoce a zeleniny
Září/říjen – brigáda na úklid skládky (termín se ještě určí).

Brzy přijde jaro, doba sázení, pěstování, hrabání trávy a jiných aktivit, které patří k jaru. Takže namazat záda, připravit nářadí a můžeme jít do toho. Osobně jsem zvědavá, čím se pochlubíte na výstavě
ovoce a zeleniny, protože co se týká počasí, nepřekvapí mě, když
přinesete banány, ananas a jiné teplomilné ovoce.
Dne 7. 3. jsme opět zorganizovali brigádu na úklid okolo skládky.
Díky všem, kteří se přidali!

foto: Ivana Lavická

foto: Veronika Lavická

Za zahrádkáře Ivana Lavická
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Sbor dobrovolných hasičů
do tomboly a členům SDH za organizaci.

Rok se s rokem sešel a začátkem ledna proběhla tradiční výroční
schůze SDH, na které jsme se ohlédli za uplynulým rokem 2019.
Naše řady navždy opustili paní Hana Soběslavská a pan Manfred Hanke. Proběhlo přijetí nových členů: slečny Kláry Prchalové
a pana Aleše Klemense. Sbor také obohatili malí členové: Apolena Zygulová, Ondřej König, Vojtěch König, Klára Fussková, Marie
Fussková, Kristýna Onderková, Karolína Onderková, Kryštof Halfar, Oliver Nábělek, Elen Peterková, Maxmilián Trefil, Antonín Čech,
Michael Sedláček a Vít Sedláček, kteří navštěvují dětský kroužek
zaměřený na hasičské aktivity.

Krásné, kulaté narozeniny oslavil 12. 2. pan Rajmund Granzer, kterému k 90 letům přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí. V březnu
budou mít narozeniny naši členové, pánové Jiří Přeučil a Vilém Juchelka, kteří oslaví šedesáté narozeniny – gratulujeme!
V lednu proběhla oslava výročí diamantové svatby (60 let) manželů Černých. Rovněž gratulujeme k nádhernému životnímu jubileu.
Slůvko ANO vyslovili, prstýnky si vyměnili a vše polibkem potvrdili
naši členové, nyní již novomanželé Kateřina a Kamil Jurčkovi. Svůj
dlouholetý vztah zpečetili na místním obecním úřadě s oddávající paní starostkou Ing. Zuzanou Kašnou. Blahopřejeme a přejeme
mnoho šťastných chvil v manželském životě.

V loňském roce měla naše zásahová jednotka 2 zásahy při požáru,
2x čerpání vody, 1x čištění areálu chovatelů po průtrži a 10x zlikvidování vosího hnízda.

Mezinárodní den žen jsme oslavily v sobotu 7. 3. malým posezením našich členek v hasičské zbrojnici. Pochutnaly jsme si na zákuscích, chlebíčcích, zasoutěžily jsme si v tombole a každá žena
obdržela květinu.

Závěr schůze patřil volbě nových členů výboru na funkční období
následujících pěti let. Starostu sboru obhájil Ing. Petr Novotný, dále
byli zvoleni: náměstek starosty Petr Čech, velitel Tomáš König,
velitel jednotky obce Kamil Jurček, strojník Jakub König, jednatel
Jan Kubín, hospodář Krista Lokočová, org. referent sboru Jiří Bena,
vedoucí kolektivu malých hasičů Bc. Richard Zygula, referentka žen
Kateřina Holešová, kronikářka Bc. Radka Königová, DiS., referent
MTZ Milan Sedláček, vedoucí družstva veteránů David Zdražila,
člen výboru Miroslav Graca a revizor Stanislav Slivka.

Závěrem chceme všechny členy sboru i občany Chlebičova pozvat
na oslavy 95 let výročí založení SDH Chlebičov, které proběhnou
o víkendu 15. a 16. května. V pátek se uskuteční námětové cvičení
zásahové jednotky. V sobotu jste zváni na slavnostní průvod za doprovodu živé hudby, který začne ve 14:30 hod. a vycházet se bude
od hasičské zbrojnice směrem ke kapli, kde následně proběhne
od 15:00 hodin mše svatá.
Radka Königová

foto: Barbora Chmelařová

V sobotu 1. 2. proběhl tradiční hasičský bál. Účast byla nižší, avšak
atmosféra a zábava v doprovodu hudební skupiny Trio Loko
byla výborná. Velice děkujeme všem sponzorům za věcné dary
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ Chlebičov
Letos je to asi poprvé, co jsme s dětmi ve školce ani jednou neřádili na sněhu, ale i přes rozmary počasí jsme si, myslím, zimní období užili. Na začátku ledna jsme s dětmi navštívili základní školu,
kde jsme zhlédli zajímavý pořad Science show věnovaný chemickým a fyzikálním pokusům.
Část dětí si letos přece jenom trošku užila sněhu při týdenním lyžařském kurzu na Vaňkově kopci, na konci kterého zvládly všechny děti krásně sjíždět i velký kopec.

ani velmi nevlídné počasí. Všichni jsme si to moc užili a velmi
nás těší i vzrůstající zájem občanů o tuto znovuobnovenou tradici
v naší vesnici.
Na jaro máme zase připravenou spoustu pěkných aktivit – vzdělávací a kulturní představení ve školce, besídky pro rodiče, zápis
do školky, výlet a mnoho dalšího.
Jana Borunská

foto: Zuzana Kašná

V únoru proběhl již tradiční maškarní ples v kulturním domě. Letos jsme se my, paní učitelky, převlékly za sněhuláky a všechny
soutěže jsme směřovaly právě k zimním radovánkám. Děkuji
všem kolegyním a správním zaměstnankyním za velkou pomoc
při přípravě a realizaci. Velké díky si zaslouží samořejmě také sponzoři, kteří nás podpořili, jsou to: obec Chlebičov, chovatelé, hasiči,
FC Bžž, Květiny Rohovský, firma Bryndulín, firma Latoň a samozřejmě všichni rodiče, kteří přispěli cenami do tomboly. Moc děkujeme.
V únoru nás čekal masopustní průvod. Děti a zaměstnanci školky
a školy vyrazili za bujarého veselí naší vesnicí a neodradilo nás

ZŠ Chlebičov
Na podzim probíhala na naší škole sběrová soutěž. Žáci nasbírali
tři plné kontejnery odpadových surovin. Přibližně o celkové hmotnosti 9 000 kg. Těší nás velký zájem a aktivita dětí při ochraně
životního prostředí obce. Děkujeme všem rodičům, kteří nám
ochotně pomáhali. Finanční výtěžek byl věnován na zakoupení cen
a školních potřeb pro děti.
Sběr pozastaven
S lítostí Vám oznamujeme, že jarní sběrová soutěž nebude prozatím probíhat. Sběrny nevykupují papír ani lepenku. Věříme,
že se situace změní. Pokud se tak stane, budeme Vás předem informovat.
Mgr. Miroslava Banovcová

byla celá akce velmi poučná, ale také moc zábavná.

Maškarní karneval "Cirkus"

Mgr. Nikola Silberová

Poslední lednovou neděli se obecní kulturní dům zásluhou krásné
výzdoby, ale i mnoha klaunů a tygra, proměnil v cirkus. Nejprve se
v promenádě představili všichni superhrdinové, princezny, zvířátka
i ostatní masky. Následovaly různé tance s klauny jako lambada,
novinový, balónkový nebo ptačí tanec. Nechyběly ani různé cirkusově zaměřené soutěže a plnění zajímavých úkolů, za které byly
děti odměněny sladkostmi. Poslední chvíle na parketu si užívali

foto: Eva Vinárková

Sběr starého papíru

Science show

V průběhu 6. ledna dopoledne se děti MŠ a žáci nižšího stupně zúčastnili Science show – zábavného divadla fyziky a chemie, pořádané MAS Hlučínsko. Jednalo se o interaktivní vystoupení na téma
„Oheň, země, voda, vzduch" plné nejrůznějších fyzikálních a chemických pokusů, které bylo rozděleno do pěti vyučovacích hodin.
První část byla věnována starším žákům, druhá část těm mladším
a další tři hodiny probíhaly dílničky, kde žáci sami vyráběli létající
rakety nebo krasohledy. Žáci nebyli pouze diváky, často se aktivně
zapojovali nejen do samotných pokusů, ale i do jejich následného
vysvětlení, neboť spousty pokusů se na začátku zdály jako neuvěřitelná kouzla, avšak na vše žáci dostali vědeckou odpověď. Ohnivá
raketa, létající balón, sfoukávání svíček oxidem uhličitým, výroba
funkční fontány je jen malá část vědy, kterou jsme okusili. Nejenže

také rodiče, ti nejprve připravili velice dlouhou zlatou bránu a poté
si se svými dětmi společně zatančili. V závěru karnevalu se už tradičně všichni těšili na bohatou tombolu, o kterou se postarali naši
štědří sponzoři a rodiče. Opravdu záležet si daly i maminky z klubu
rodičů, neboť zajistily bohaté občerstvení pro děti i dospělé, za což
jim patří velké díky. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
karnevalu podíleli, ale i všem těm, kteří se zúčastnili a mohli jsme
společně prožít odpoledne plné zábavy.
Mgr. Nikola Silberová
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Lyžařský výcvik

notila výběr básně, výraznou recitaci, kultivovaný jazykový projev
a celkový dojem z přednesené básně.

Od 20. ledna 2020 se zájemci z naší školy zúčastnili lyžařského
kurzu na Vaňkově kopci. V závěru týdenního výcviku proběhla soutěž ve slalomu, kde vítězové byli odměněni medailemi a drobnými
cenami.

Do okrskového kola, které se konalo v Kravařích dne 17. 2. postoupili: R. Kašný a A. Montagová – žáci 2. třídy, A. Borunská a E. Dostálková – žákyně 4. třídy. Cenu poroty obdržela Alenka Montagová,
které blahopřejeme k pěknému úspěchu. Všichni soutěžící – naši
odvážní recitátoři, obdrželi pěkné diplomy a sladkou odměnu.

foto: Mgr. Miroslava Banovcová

foto: Mgr. Miroslava Banovcová

Mgr. Adriana Benšová

Děti a internet – preventivní program
Ve středu 12. 2. 2020 proběhl ve škole preventivní program zaměřený na bezpečnost práce s internetem.

Masopustní průvod

Pro žáky 1. a 2. ročníku program „Kamarádi online" byl zaměřený
na obrázkovou prezentaci rizik internetu, mobilních telefonů a počítačů – cizí a neznámí lidé v online světě, závislost, placené hry,
násilí na internetu. Děti si povídaly – k čemu slouží internet, jak se
mohou připojit. Závěrem tohoto programu zaznělo poučení: internet není nebezpečný, nebezpečné je naše chování při jeho používání.

Již tradičně den před Popeleční středou řádil obcí masopustní průvod. V rozdováděném reji masek nechyběl medvěd, ženich, nevěsta, různá řemesla, ale ani strašidla nebo zvířátka. Paní starostka
se dokonce proměnila v odvážnou kovbojku, která po vyslechnutí
krásných písniček a básniček s hlasitým průvodem obcí souhlasila. Krom bujarých oslav k masopustu patří také různé pochoutky,
ať už masité nebo sladké, kterými byli koledníci po zásluze odměněni. Za tyto pochoutky chceme tímto všem sponzorům opravdu
velmi poděkovat. Jsme rádi, že i přes nepřízeň počasí se všem
společné zpívání a tancování líbilo, a také, že se průvodu zúčastňuje stále více přihlížejících občanů.

Žáci 3. ročníku se zabývali tématem „Rizika online her". Děti se
seznámily s rozdělením her, Minecraft aj., s riziky a nebezpečím
ve světě online her. Upozorněny byly na placené hry a uvědomění
si rozdíl mezi realitou a hrou. K tomuto tématu byli přizváni i žáci
4. a 5. ročníku.

Děkujeme a opět za rok se na Vás těšíme v nějaké masce.

Pro 4. a 5. ročník byl připraven program s názvem „Děti a sociální
sítě". Žáci si povídali o významu a rozdělení sociálních sítí, o aplikacích na sociálních sítích i o nebezpečí, které číhá na sociálních sítích. Věnovali se programu YouTube, byli seznámeni s možnostmi
tohoto programu. Na skutečných příbězích byli poučeni o rizicích
vkládání videí na internet a upozorněni, že i původně nevinné video
se může stát podnětem ke kyberšikaně.

Mgr. Nikola Silberová

Vzhledem ke skutečnosti, že používání internetu, komunikace
s kamarády online, hraní a stahování her i používání různých sociálních sítí patří k dnešnímu životu dětí, byl tento program pro žáky
užitečný a pomohl k bezpečnější práci s internetem a pobytu dětí
na něm.
foto: Ing. Josef Mikolajský

Za 1.–3. třídu metodik prevence Mgr. Irena Hrubá Vaňková,
za 4. a 5. třídu Mgr. Nikola Silberová

Recitační soutěž

Dne 14. 2. jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže, kterému
předcházela třídní kola ve všech třídách. Každá paní učitelka vybrala do školního kola 3–4 nejlepší žáky ze své třídy. Celkem soutěžilo 16 dětí. Porota složena z paní ředitelky a paních učitelek hod11

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / ZŠ VELKÉ HOŠTICE
ZŠ Chlebičov – družina
Vánoční aerobik ZŠ Vrchní

nadílka pod stromečkem. Děti byly nadšené – stavebnice, hry
a hlavolamy, robotické hry a spousta pomůcek do tělocvičny.
Děkujeme, Ježíšku.

V pondělí 9. 12. jsme se v Opavě zúčastnili Vánočního aerobiku. Soutěž pořádala ZŠ Vrchní. Účast byla veliká, děti byly moc,
moc šikovné. Všichni si zatančili, zacvičili a odpoledne si moc užili.
Ale jako každá soutěž má své vítěze, tak i tato. Do finále se podařilo postoupit pouze jednomu našemu žáčkovi, ale na medaili
to bohužel nebylo. My se stále řídíme tím, že důležité není vyhrát,
ale zúčastnit se, proto jsme domů odjížděli s úsměvem a s novými
zkušenostmi.

Badmintonový turnaj v Opavě
V úterý 18. 2. jsme se zúčastnili badmintonového turnaje v Opavě. Sešlo se nás pět škol. Dětí bylo celkem 36. Rozdělení byli
do 4 kategorií – mladší a starší žáci, chlapci a děvčata – a hráli
systém každý s každým. Soustředěnost, bojovnost, nervozita, napětí, to vše se odehrávalo ve více než tříhodinovém turnaji. Všichni
se moc snažili, hráli fair-play a turnaj si užili. Nám se podařilo vybojovat dva diplomy – Filip Novák ze 3. třídy získal krásné 2. místo
v mladší kategorii a Bára Slováková ze 4. třídy vybojovala 3. místo
v kategorii starších dívek. Všem zúčastněným moc gratulujeme
a získané nové zkušenosti snad využijí při dalším turnaji.
Zuzana Slavíková

Projektový den Opava
Ve čtvrtek 12. 12. jsme s dětmi vyrazili na projektový den do Opavy.
Probíhal v expozici Cesta města v Obecním domě. Děti si prohlídly
celou expozici, plnily spoustu úkolů a vyzkoušely si dobové kostýmy. Bylo to velice zajímavé a zároveň pro děti zábavné. Po zpáteční
cestě jsme navštívili vánoční trhy na Dolním náměstí, kde jsme
si například vyzkoušeli odlévat olovo, zhlédli jsme práci kováře,
ale také jsme si vyrobili svíčku.

Vánoce v ŠD
foto: Zuzana Slavíková

Týden před Vánoci přípravy vrcholí, doma se uklízí, peče cukroví,
nakupují dobroty a ve škole na tom nejsme jinak. Příprava na Ježíška je i u nás důkladná. Zdobíme hernu, uklízíme a třídíme hry,
a poté nás čeká ta příjemnější a voňavá práce – pečení cukroví.
To se nám opět povedlo, nic jsme nespálili a školu krásně provoněli. Pak nastal čtvrtek a už jen nervózní čekání na Ježíška.
Nezapomněl na nás. Po zazvonění zvonečku nás čekala bohatá

ZŠ Velké Hoštice
Leden 2020
Po odpočinku o vánočních prázdninách se žáci i učitelé v pondělí
6. 1. vrátili opět do školy. To nejdůležitější, co všechny čekalo, bylo
ukončení I. pololetí – uzavření klasifikace, zhodnocení chování.
Ale uskutečnila se samozřejmě i řada jiných akcí.
Ve dnech 7. a 8. 1. se konaly konzultační hodiny pro rodiče – ti měli
možnost se po dohodě s příslušným vyučujícím dostavit do školy
a získat informace o svých dětech. Mnozí toho využili.

foto: Mgr. Pavel Straub

Dne 11. 1. jsme zorganizovali již II. školní ples – výsledek předčil
naše očekávání. Vstupenky se vyprodaly velmi rychle, sponzoři tomboly z řad rodičů se také nezdráhali a ochotně přispěli. Ples byl vyzdoben výrobky našich žáků a s pomocí učitelů
a zaměstnanců školy se sál proměnil v krásný slavnostní prostor – a už se mohlo tančit, bavit se, jíst a pít, prostě plesat.
V kulturním představení vystoupili tanečníci z řad našich žáků
a sklidili zasloužený potlesk. Nálada byla výborná a ples se opět
velmi vydařil. Už teď se těšíme na ten příští – bude se konat
9. 1. 2021.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě plesu –
a velký dík také patří všem sponzorům, byli to především rodiče
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od 2. po 8. třídu. Přestože byla konkurence silná a žádný z našich
žáků nepostoupil do krajského kola, povedlo se Elen Říčné (2. tř.)
a Mathiasi Antlovi (7. tř.) získat za svůj skvělý výkon ocenění poroty.

našich žáků. Výtěžek plesu bude samozřejmě věnován ve prospěch našich žáků.
V pondělí 13. 1. byl z důvodu opravy celý střed obce bez elektřiny,
tudíž nemohla probíhat výuka v budově školy. Místo toho jsme jeli
do Buly arény v Kravařích, kde se děti vydováděly na ledové ploše.
15.–16. 1. jsme sbírali papír – tentokrát jsme nasbírali 5 878 kg!
Děkujeme všem, kdo jste se sběru zúčastnili, pomáháte tak naší
škole a jejím žákům.

Ostatní:

V současné době zjišťujeme zájem dětí ze škol v Chlebičově a Malých Hošticích o přestup do naší školy v 6. třídě.
Rodiče žáků 6. tříd ve spolupráci se svými dětmi vybírají v těchto dnech, kterému druhému cizímu jazyku se budou žáci učit –
na výběr letos mají ze tří jazyků – němčina, ruština, španělština.

20.–24. 1. se uskutečnil I. lyžařský výcvik pro žáky 7. A a další zájemce z II. stupně. Praděd je jistota, tam sníh prostě v zimě je, takže
lyžařský výcvik byl úspěšný, žáci si to užili, nikdo se vážně nezranil
a snad děti získaly vztah k zimním sportům. Učitelům, kteří se na
týden proměnili v lyžařské instruktory a po večerech ještě bavili
děti, patří dík. Byli to paní Wenzelová a páni Straub a Vítek.

Žáci 9. třídy se pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy.
Uskuteční se jistě mnoho zajímavých akcí, o kterých budeme informovat příště.
Závěrem přeji všem žákům, zaměstnancům školy, rodičům,
ale i ostatním občanům Chlebičova pěkné a optimistické jarní dny.
Snad sluníčko, zeleň a pučící příroda dodají všem energii a radost.

V pátek 24. 1. se konala pololetní pedagogická rada – byla uzavřena klasifikace za I. pololetí a zhodnoceno chování žáků. Podrobnější
výsledky žáků naší školy v I. pololetí najdou zájemci na webových
stránkách naší školy, jednotliví rodiče byli samozřejmě seznámeni
s prospěchem svých dětí na výpisech z vysvědčení. Vcelku se dá
konstatovat, že jsou naši žáci úspěšní – nebo se alespoň snaží,
a také snaha se cení. Pochopitelně se najdou jednotlivci, kterým
na prospěchu a vědomostech nezáleží a mají i problémy s kázní
nebo chováním obecně – ale rozhodně to neplatí o většině žáků,
kteří navštěvují naši školu.

Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy

Letos nezvykle brzy, už koncem ledna, se 53 žáků 5. až 8. tříd
zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.
Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo z 15 úkolů správně vypočítá
nejméně 10. Nejlepším řešitelem byl David Sobek z 5. třídy, který
získal 13,5 bodů a Matěj Pika z 6. B, který získal 11 bodů. Okresní
kolo soutěže proběhne koncem března. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme úspěšným řešitelům.
Dne 30. 1. bylo vydáno pololetní vysvědčení, v naší škole tedy výpisy z vysvědčení a následující den, v pátek 31. 1. zůstaly děti doma
– měly pololetní prázdniny.

Únor 2020
Na pololetní prázdniny navazovaly v naší oblasti hned týdenní jarní
prázdniny, takže se všichni do školy vrátili v pondělí 10. 2.

foto: Mgr. Pavel Straub

A hned v týdnu 10.–14. 2. se uskutečnil II. lyžařský výcvik pro žáky
7. B a zájemce z ostatních tříd II. stupně, a protože se opět jelo
na Ovčárnu pod Pradědem, tak se samozřejmě lyžovalo, protože
tam sníh je i v této mírné zimě. Děti dokonce zažily díky hurikánu
Sabine pravou horskou vánici – za 2 dny připadlo 30 cm sněhu.
Všichni také zvládli vycházku na Praděd, který tentokrát ukázal, jak
umí být nevlídný – přesto je neodradila ani vichřice, mlha a teplota
-8 °C.
Lyžařský výcvik se opět vydařil, učitelé – instruktoři byli spokojeni
a děti také, ostatně po návratu se ptaly, proč není „lyžák“ dva týdny.
Dne 17. 2. 2020 se konalo okrskové kolo recitační soutěže na zámku Kravaře. Naši školu reprezentovalo několik žáků
13
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Naši talenti
Navázali jste nějaká nová přátelství?
M: Poznal jsem mnoho nových kamarádů. Vzájemně jsme si fandili a podporovali se.
B: Více jsem se poznala s kamarády nejen z našeho týmu, ale
i z jiných krajů. Doufám, že se s nimi budu potkávat i na dalších
závodech.

Ve dnech 19.–24. 1. 2020 „naše“ chlebičovské děti Barča Holasová
a Matěj Borunský reprezentovali Moravskoslezský kraj na IX. zimní
olympiádě dětí a mládeže pořádané Karlovarským krajem. Oba
závodili v lyžařském orientačním běhu. Závodili celkem ve třech
disciplínách, a to ve sprintovém závodě, na krátké trati a štafetě.
Pro Zpravodaj obce Chlebičov poskytli Barča (B) s Matějem (M)
exkluzivní rozhovor:

Kam směřuješ dál? Jaké máš cíle?
M: Pokračuji v trénincích věnovaných orientačnímu běhu a čeká
mě spousta závodů. Připravuji se také na atletické závody, kde se
zaměřuji zejména na běh na 800 m a skok vysoký. Letos bych
chtěl také uspět v soutěži v olympijském víceboji a zkusit se probojovat až na republikové finále, které mi loni o kousek uniklo.
B: Právě jsem se vrátila ze soustředění v orientačním běhu ve Španělsku. Tamní terény jsou velká mapařská škola, takže doufám, že
své zkušenosti zúročím na oblastních i republikových závodech.
Chtěla bych se dále zlepšovat v běhu na 1500 m a ve skoku vysokém. Mým cílem je dostat se na republikové finále Poháru českého
rozhlasu, kde jsme v loňském roce jako tým získali 2. místo.
Zuzana Kašná

Jaký je Tvůj nejlepší zážitek z olympiády?
M: Šesté místo ve štafetovém závodě.
B: Druhé místo na krátké trati.
Byl i nějaký nepříjemný zážitek?
M: Hledání čipu. Už se blížila předávka na štafetě od Barči a čip
mi omylem sklouzl z prstu. Na poslední chvíli jsem ho nakonec
naštěstí našel!
B: Hodně jsem se obávala hromadného startu na štafetách. Bála
jsem se, že spadnu, že se mi něco stane s lyžemi, naštěsí se však
nic takového nestalo.
Je něco, co bys udělal jinak?
M: V druhém závodě jsem udělal mapařskou chybu. Pokud bude
nějaké příště, tak už snad nebudu tolik nervózní a chyb se vyvaruju.
Moc mě to mrzelo.
B: Závodit bez pádů. Jsou to pak ztracené sekundy, které mě stály
lepší umístění.
Co Ti dala účast na olympijských hrách?
M: Nové zkušenosti, možnost prožít si atmosféru témeř jako
na „dospělácké“ olympiádě.
B: Na letní olympiádě jsem byla mnohem víc nervózní, teď už jsem
byla více připravená na tento velký závod s kameramany České
televize v zádech.
Kdo se o Vás staral?
M+B: V naší výpravě lyžařského orientačního běhu bylo celkem
8 dětí. Starali se o nás 2 trenéři a 1 servisman.

foto: archívy rodin Holasových a Borunských

Chtěli byste si to zopakovat?
M: Určitě ano!
B: Ano. Další zimní olympiáda je za dva roky. Pokud se nominuji,
budu závodit ve vyšší věkové kategorii.
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Jan Krček – úspěšný začátek atletické sezóny 2020
Jako první letošní úspěch považuje Honza vítězství na Mistrovství
Moravy a Slezska ve víceboji, které proběhlo v lednu v ostravské
atletické hale. Soutěžilo se v sedmi disciplínách. Honza vyhrál
v žákovské kategorii 1. místo se ziskem 3 613 bodů, s náskokem
200 bodů před soupeřem z Kopřivnice. Nejlepší disciplíny měl
skok o tyči, kde vyhrál výkonem 400 cm, a skok vysoký v osobním
rekordu 159 cm.

Honzovi i nám ještě znásobila, protože do Opavy putovalo i stříbro
Jakuba Vajdy.
Momentální krátkou pauzu před hlavní závodní sezónou Honza
využívá nejen k dalšímu tréninku, ale i přípravě k příjímacímu řízení
na střední školu. Přejeme mu, aby u přijímaček byl stejně úspěšný
jako ve sportu.
Lenka a Martin Krčkovi

Kvůli krátkému onemocnění a důležité rekonvalescenci vynechal
halové Mistrovství Moravy a Slezska, kde mohl obhájit loňské
vítězství. Skvěle ho zastoupil vítězstvím jeho tréninkový kolega
a kamarád Jakub Vajda.

foto: www.atletika.cz (Eduard Erben)

Honzovi odpočinek velmi prospěl a pomohl k přípravě na další
závod.
Koncem února proběhlo v pražské atletické hale ve Stromovce
halové Mistrovství české republiky žáků v atletice. Skok o tyči je
tak trochu nevyzpytatelná disciplína. I když jsme věděli, že Honza
má dle výkonnostních tabulek mnohem vyšší osobní rekord než
soupeři, závod byl nakonec velmi dramatický. Dvěma soupeřům
se podařilo během závodu vylepšit si „osobáky“ až o téměř 40 cm
a přiblížit se k hranici 4 metrů. Přes 4 metry se však nedostali.
Zato Honzovi se podařilo skokem 406 cm nejprve pokořit původní mistrovský rekord 405 cm Adama Ptáčka z roku 1995 a poté
ještě rekord zvýšit na 421 cm. Obrovská radost ze zlaté medaile se

Pohár žen v parkuru
Dne 7. 3. 2020 nastoupila Nikol Janigová se svým koněm
OkiDoki, dvojice SK Starý Mlýn Opava-Kylešovice, do sezony
2020, a to rovnou závodem. Jednalo se o Pohár žen, který se konal
na kolbišti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zimní příprava sice byla
intenzivní, ale pořád ne dost dobrá na vítězství. Proto to měla být
jen tréninková zkouška.

a bez trestných bodů – stali jsme se vítězi Poháru žen!
Z prvního závodu jsme si odvezli nejen dvojité vítězství, ale i o to
větší chuť do dalšího parkuru.
Radek Janiga

foto: archív rodiny Janigových

Pohár žen 2020 v parkuru s obtížností ,,ZZ“, neboli 70 a 80 cm
na limitovaný čas, znamená, že je zadán přesný čas a dvojice,
která se danému času nejvíce přiblíží, vyhrává.
Kolbiště bylo velmi pěkně srovnané a nachystané pro start.
Po každé skupině obtížnosti bylo znova urovnáno. Za skoky byl
měkký povrch, což bylo moc dobře, protože koně měli po zimě
ztuhlé šlachy, a tak měli lepší dopad.
Takzvané opracování, neboli příprava koně před závodem, proběhlo relativně v pořádku a dvojice startovala druhá ve své skupině. OkiDoki se po zimě tak těšil, že namísto obvyklého přemlouvání a nucení ke skoku předvedl parkur v nejlepším čase
a bez trestných bodů. Výsledkem bylo 1. místo!

Velice gratuluji všem našim mladým talentům. Těší mě, že
máme v Chlebičově tak nadané děti a mládež. Přeji mnoho
dalších úspěchů a splnění všech cílů a přání!
Zuzana Kašná

Druhý parkur byl těžší. Zvedala se bariéra a samotný parkur byl
také o něco složitější. Přes mimořádně velkou účast jsme opět
zabodovali a vytáhli umístění na první pozici. Opět nejlepší čas
15

SPORT

Futsal ženy / Tequilky jsou mistryně
Dne 23. 2. 2020 se uskutečnil poslední turnaj první ligy futsalu
žen. Už jen jediná výhra nás dělila od mistrovského titulu.

foto: FAČR

Hned na začátku nás čekal těžký zápas s pražskou Spartou. Nechtěly jsme nechat nic náhodě a proměnit hned první souboj
v mistrovský titul. To se nám podařilo až ve druhém poločase,
kdy jsme Spartě nasázely tři góly. Ve druhém zápase už si zahrály
i holky, které nehrály celou sezónu kvůli zranění. I tento boj jsme
dokázaly vyhrát 5:0 s Technikou Praha. Nakonec jsme získaly TITUL o čtyři body před brněnskými Nástěnkami.
Moc děkujeme SK Viktorii Chlebičov, firmě OSPOL a dalším sponzorům za finanční a materiální podporu.

foto: Tomáš Bartonec

Zabíjačka pro domov důchodců v Kyjovicích
V sobotu 29. 2. 2020 pořádaly Tequilky společně s holkami
z badmintonu zabíjačku pro klienty domova na zámku v Kyjovicích.
Vše proběhlo na popud programu „Ježíškova vnoučata“, ve kterém
si klienti z domova přáli právě zabíjačku. I když počasí bylo všelijaké, akce se náramně povedla. Lidé si mohli pochutnat na výborných jitrnicích, jelítkách, sekané nebo tlačence. Venku se zpívalo,
tančilo, vařila se v kotli polévka a nálada byla skvělá. Velké DÍK
patří Jakubovi Balarinovi (Balošovi) a Vojtovi Šramovi za skvělou
přípravu výrobků, Řeznictví a uzenářství Latoň za poskytnutí ingrediencí, paní starostce a její rodině za pomoc přímo na zabíjačce
a všem Tequilkám a holkám z badmintonu za materiální a finanční
podporu.
Eliška Stanjurová

Futsalový turnaj O chlebičovský klas
3. KAŠAŘI – 7 bodů / skóre 16:9
4. DOWN CHLEBIČOV – 6 bodů / skóre 10:19
5. OPAVÁCI – 3 body / skóre 2:22
6. TEQUILKY – 1 bod / skóre 4:14

Turnaj se odehrál systémem každý s každým, na 1x 15 min. Vítězem turnaje a držitelem putovního poháru se stalo zaslouženě
a bez porážky mužstvo RED BULL. Celý turnaj opět odpískal zkušený rozhodčí Jarda Válek, i s pomocí Marka Tihelky. Díky všem
fotbalistům za účast a také fanouškům, kteří se přišli podívat.
Všechna družstva byla po zásluze obdarována sportovními poháry
a věcnými cenami od sponzorů turnaje: SK Viktorie a Obce Chlebičov. Vyhlášeny byly taktéž individuální ceny, a to za nejlepšího
hráče, střelce a brankáře turnaje. Pořadatelé se rozhodli vyhlásit
a ocenit ještě zvláštní kategorie – pro nejstaršího účastníka turnaje, kterým byl René Černohorský, nejkrásnější gól, který dala Katka
Huvarová z Tequilek, a jako nejtradičnější účastník turnaje byl vyhlášen Petr Klement z družstva Černohorců.

Nejlepší střelec – David Drexler / 8 gólů (ČERNOHORCI)
Nejlepší brankář – Radka Bednaříková (TEQUILKY)
Nejlepší hráč – Filip Linda (RED BULL)
Kamil Stanjura

foto: Kamil Stanjura

SK Viktorie Chlebičov uspořádala v sobotu 21. 12. 2019 již 12. ročník vánočního turnaje ve futsalu „O CHLEBIČOVSKÝ KLAS“. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo celkem 6 družstev. Tři mužská, dvě
mládežnická a jedno družstvo žen.

Celkové pořadí:
1. RED BULL – 15 bodů / skóre 23:6
2. ČERNOHORCI – 12 bodů / skóre 24:9
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Futsalový turnaj 35+
SK Viktorie Chlebičov a FA BAR Bojtesa Chlebičov uspořádaly v pátek 24. 1. 2020 již 5. ročník futsalového turnaje hráčů
nad 35 let. Letos se zúčastnilo 5 mužstev: Chlebičov, Stará garda
SFC Opava, Hněvošice, Služovice a Hájek Opava. Hrálo se systémem každý s každým na 1x 15 min. Na výkony dříve narozených
fotbalistů se během pátečního večera přišli podívat fanoušci nejen
z Chlebičova, ale také z okolních vesnic.

Nejlepším střelcem se stal stejně jako loni Michal Hampel
se 7 góly (SFC Opava), nejlepším brankářem byl vyhlášen Roman
Novák (Chlebičov) a nejlepším hráčem Jiří Machů (Hájek). Všechna mužstva obdržela sportovní poháry a věcné ceny od sponzorů
turnaje: SK Viktorie Chlebičov a Fa Bar Bojtesa Chlebičov. Poděkování patří organizátorům turnaje, všem hráčům, rozhodčímu
J. Válkovi a také divákům, kteří dorazili.

Vítězi turnaje se stali fotbalisté domácího Chlebičova, kteří vystřídali loňské vítěze z SFC Opava. Naši borci neokusili hořkost porážky, ale dokonce nedostali ani jeden gól, hlavně zásluhou domácího
brankáře Romana Nováka.

Můžeme se těšit na příští 6. ročník, opět v lednu 2021.
Kamil Stanjura

foto: Kamil Stanjura

Celkové pořadí:
1. CHLEBIČOV / 12 bodů / 17:0
2. SFC OPAVA / 7 bodů / 15:10
3. SLUŽOVICE / 6 bodů / 7:16
4. HÁJEK OPAVA / 4 body / 7:12
5. HNĚVOŠICE / 0 bodů / 5:13

Tenis
SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v sobotu 29. 2. 2020
v areálu Tenis centra Opava již 15. ročník tenisového halového turnaje ve čtyřhře.

foto: Jitka Cimingová

Letos se zúčastnilo celkem 9 dvojic. Turnaj se odehrál ve dvou základních skupinách systémem každý s každým na jeden set. Dále
pak první dvě dvojice z obou skupin hrály mezi sebou o 1.–4. místo
a ostatní o 5.–9. místo. Do finálového duelu se nakonec probojovali: Jaroslav Ciminga / Daniel Czerný. Zde se utkali s dvojicí Martin
Baránek / Lukáš Novák.
Tento zápas na jeden set lépe zvládli J. Ciminga a D. Czerný v poměru 6:2.
Vítězové získali putovní pohár a všichni tenisté byli oceněni věcnými dary od sponzorů: Tenis Centrum Opava, SK Viktorie Chlebičov,
Řeznictví a uzenářství Latoň. Díky sponzorům a všem hráčům za
účast.

Jubilea členů SK za 1. čtvrtletí 2020
Alfréd Stanjura / 70 let
Jiří Ricka / 70 let
Pavlína Hřivňacká / 50 let
Petra Holleschová / 40 let
Ing. Jiří Hollesch / 40 let

Celkové výsledky:
1. Jaroslav Ciminga / Daniel Czerný
2. Martin Baránek / Lukáš Novák
3. Jiří Chmelař / Dalibor Kurzica
4. Radim Dostál / Petr Dostál
5. Kamil Stanjura / Pavel Hon
6. Radim Stanjura / Marek Matušovský
7. Milan Heinz / Tomáš Heinz
8. Roman Novák / Michal König
9. Stanislav Ciminga / Tomáš Hadamčík

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.

Za pořadatele Kamil Stanjura

17

SPORT

Starší přípravka a mladší žáci

foto: Jiří Hollesch

Přes zimní přestávku trénujeme s dětmi každé úterý v naší tělocvičně. V únoru jsme odehráli tři turnaje. Starší přípravka hrála
8. února turnaj v Bolaticích a umístila se na krásném třetím místě. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Eliáš Václavík. Mladší žáci
odehráli 1. února turnaj v Bolaticích, kde se umístili na čtvrtém
místě, a 22. února hráli v Dolním Benešově, kde skončili třetí.
Nejlepším brankářem byla vyhlášena Natálie Přibylová. V neděli
16. února naši žáci nastupovali s hráči Viktorie Plzeň v utkání proti
Opavě. Pak jsme z tribuny zhlédli celý zápas. Kluci si to moc užili.
Starší přípravka má začít jarní část soutěže v pátek 10. dubna
na domácím hřišti proti Malým Hošticím. Mladší žáci o týden později, také doma, proti Bolaticím. Přijďte všichni podpořit naše malé
fotbalisty.
Jiří Hollesch, trenér

Fotbal muži
V našem mužstvu došlo během zimní přestávky k několika změnám. Po vzájemné dohodě ukončil angažmá u nás trenér Jiří
Swiech, kterému děkujeme za jeho práci pro náš klub. Na post
hlavního trenéra byl angažován do konce sezóny chlebičovský rodák, Erich Říčný z Opavy, asistentem trenéra je nově Lukáš Gabaj
a vedoucím mužstva zůstává Jakub Lokoč. Z hráčského kádru
odešel na zkoušku do Rakouska Jiří Majewski a Adam Teichmann
do Krnova. Přišel Matěj Číp z Vávrovic a v jednání je také příchod
Martina Stoška z Pusté Polomi.

a sportovní halu.

Chlebičov skončil po podzimní části I. A třídy na pěkném 4. místě,
se ziskem 25 bodů a ztrátou čtyř bodů na první MFK Kravaře.

Zveme všechny fandy fotbalu na jarní část I. A třídy.

Výsledky přípravných utkání:
Chlebičov – FK Město Albrechtice (I. B) 7:2 (J. Radek, T. Boháč 4,
R. Kolig, M. Dzierža)
Chlebičov – Pustá polom (KP) 3:5 (J. Radek 2, Matěj Číp)
Chlebičov – SFC Opava U18 (dorostenecká liga) 3:0 (J. Radek,
F. Woch, R. Kolig)
Chlebičov – TJ Sokol Kobeřice (KP) 3:4 (T. Boháč, D. Moša,
F. Woch)
Kamil Stanjura

Fotbalisté se na jarní část soutěže připravují v domácích podmínkách, 3x týdně, kdy využívali hlavně hřiště s umělým trávníkem

Deskové hry
Dobrý den, milí spoluobčané,
v naší obci proběhly ve dnech 13. 2. 2020 a 20. 2. 2020 takzvané netradiční stolní hry. Poděkováni patří místním hasičům, kteří
nám zapůjčili klubovnu. Děkuji vám.
Další poděkovaní patří paní starostce Zuzaně Kašné, která místním rozhlasem vyhlásila konání těchto her. Děkuji.
Tímto bych rád pozval občany na další konání her. O termínu
Vás budeme informovat. Můžete donést i své hry, rádi se naučíme něco nového. Pořádání těchto her není omezeno věkem.
Hrají s námi i malí hráči.
Děkuji všem, kdo se účastní, a doufám, že tato komunita se bude
nadále rozrůstat.
Martin Komárek
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Silvestrovský zápas „Ženatí–Svobodní“
Na Silvestra 31. 12. 2019 proběhl na našem fotbalovém hřišti
s umělou trávou tradiční prestižní fotbalový zápas „Ženatí–Svobodní“. Tentokrát se hrálo na zkráceném hřišti z důvodu nízkého
počtu fotbalistů na obou stranách. Za vcelku teplého silvestrovského počasí skončil tento souboj vítězstvím ženatých borců 8:6.
Díky všem aktérům na hřišti a také fanouškům, kteří si našli čas
na fotbal i poslední den v roce.

foto: Vilém Axmann

Střelci branek:
Za ženaté – Lumír Sedláček 2 / Martin Sedláček 2 / Jiří Hollesch
2 / Tomáš Levák 2.
Za svobodné – Marek Elek 3 / Lukáš Hřivnacký / David Lokoč /
Václav Sýkora.
Kamil Stanjura

Kuželky
Kategorie ženy: 1. Eliška Stanjurová, 2. Katka Jurčková, 3. Lucie
Lokočová.
Kategorie muži: 1. Jiří Hollesch, 2. Dalibor Hollesch, 3. Tomáš Levák.

V pátek 28. 2. 2020 uspořádala SK Viktorie Chlebičov již 18. ročník turnaje „O přeborníka obce Chlebičov“ v kuželkách v herně
na Kolofíkově nábřeží v Opavě. Zúčastnilo se celkem 35 soutěžících všech věkových kategorií. Hrálo se 3x patnáct hodů „do plného“ a 1x patnáct hodů „na dorážku“.

Celkovým vítězem 18. ročníku „O přeborníka obce Chlebičov“
v kuželkách se stal Jiří Hollesch.
Za pořadatele David Stanjura

foto: Denisa Břenková

Výsledky
Kategorie děti: 1. Ondřej Hollesch, 2. Lukáš König, 3. Filip Novák.
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POZVÁNKY / INZERCE

OKOLÍM KRNOVA

KDY:
SOBOTA 18. 4. 2020
PROGRAM:
8:15 sraz na Východním nádraží Opava ( odjezd 8:28 směr Krnov vlakem R 1330
Praděd, jízdenka v ceně výletu)
8:51 příjezd na nádraží Krnov – Cvílín a odchod směr poutní kostel
10:30 prohlídka poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné s krátkou
přednáškou – vstupné dobrovolné, možnost procházky směr rozhledna Cvílín
(6 min.chůze tam), která je bohužel z důvodu rekonstrukce zavřená
11:30 odchod směr zřícenina hradu Šelenburk
12:00 – 12:30 zřícenina hradu Šelenburk a odchod směr rozhledna v Úvalně
14:00 výstup na rozhlednu Hanse Kudlicha (vstupné v ceně výletu) + opékání
špekáčků u restaurace Na strážišti (špekáčky, chleba atd. v ceně výletu), možnost
občerstvení v místní restauraci (pivo, limo…), tentokrát na vlastní náklady
16:00 prohlídka Rychty v Úvalně ( zrcadlová místnost )+ Retro muzeum – vstupné
dobrovolné a není v ceně výletu
17:52 odjezd vlakem z Úvalna do Opavy ( jízdenka v ceně výletu )
18:23 příjezd vlakem do Opavy
STARTOVNÉ:
200,- Kč pro členy spolku, 250,- Kč nečlenové spolku

KONTAKT:
Přihlášky do 6. 4. 2020 u paní Petry Staré
tel.: 728 215 098 nebo emailem: petra.kenda@seznam.cz
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