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Zpravodaj
obce Chlebičov

Vážení a milí spoluobčané,

žování mimořádných opatření v rámci nouzového stavu.

dovolte mi tentokrát upustit od komentářů k počasí nebo rozplývání se nad krásou naší vesničky, v tuto chvíli bych se totiž
chtěla vrátit k situaci, která nás mnohé překvapila, často vylekala,
na druhé straně ale snad také posílila – k pandemii koronaviru,
která je na ústupu a která, jak pevně věřím, bude brzy za námi.

Obrovské díky patří místním švadlenkám-dobrovolnicím Pavle
Klimkové, Margit Ihnové, Gabce Kaulové a Olze Klímkové, Katce
Poštulkové, Lence Poštulkové a paní Editě Karli, které neúnavně
pracovaly, aby našily roušky (nejen) pro všechny naše občany,
a rovněž dalším našim dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří nabízeli nezištnou pomoc, mezi jinými Tomáši Starému, který vozil děti
do školy ve Velkých Hošticích, a dalším. Děkuji všem, kdo využili
času i procházek do okolí vesnice ke sběru odpadků. Poděkování
bych chtěla směřovat také místostarostovi, Kamilu Stanjurovi, kolegyním z úřadu a pošty i obecním zaměstnancům, kteří rovněž
stáli v první linii a zajišťovali pro naše občany vše potřebné, kolikrát
nad rámec jejich pracovních povinností!

V Chlebičově jsme se snažili zajistit vše potřebné, abychom
co nejdříve a co nejlépe zvládli už první fázi nástupu pandemie.
Velmi rychle se podařilo zajistit ochranné prostředky, dezinfekci apod., dbali jsme přitom na informovanost občanů. Nepocítili jsme problémy, které by se týkaly nedostatku materiálních
prostředků. Vnímala jsem však strach, obavy a velkou nejistotu
občanů, vyplývající ze situace, především pak u našich starších lidí.
A tady se už ukázala solidarita, ochota pomáhat, vzájemná podpora a ohleduplnost, za kterou patří všem obrovský dík.
Velmi si vážím všech zdravotníků a obecně záchranářů, ale také
řidičů, prodavaček a prodavačů, s jejichž pomocí jsme nelehkou
dobu přečkali, i rodičů, kteří doma suplovali vzdělávací systém. Dovolte mi znovu poděkovat Vám, chlebičovským občanům, za dodr-

Jak už bylo mnohokrát řečeno, byli jsme postaveni před situaci, na kterou nebylo možné se předem připravit. Ukázalo se ale,
že s ohleduplností, úctou a láskou k bližním překonáme všechno.
Přeji Vám všem pevné zdraví, Boží požehnání a mnoho elánu
do dalších dnů!
Zuzana Kašná

červen 2020
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Stručně z jednání zastupitelstva obce
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Chlebičov se v březnu setkalo na svém
14. zasedání v den vyhlášení nouzového stavu, tedy 12. 3. Kompletní
výpis z usnesení je k dispozici na webu obce, zde přinášíme komentář jen k některým bodům programu.

Přijali jsme nabídku Mgr. Petra Michalčíka na službu právní poradny
pro občany obce Chlebičov. Plánován je zkušební provoz po dobu
3 měsíců, kdy budeme ověřovat zájem občanů. Poradna bude provozována zdarma, v prostorách obecního úřadu, vždy v pondělky
v době od 17 do 18 hodin, první už 13. 7. 2020. Zkušební provoz potrvá do koce září, podrobnosti se dozvíte na obecním úřadě.

Už v březnu byly známy výsledky výběrového řízení na Vodní nádrž
Chlebičov a zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu s vítězem řízení,
firmou Lesostavby Frýdek-Místek za cenu 4 464 900 Kč včetně
DPH. S budováním se už začalo, bližší informace najdete na dalších
stránkách zpravodaje.

Dne 29. 4. a 4. 6. se zastupitelstvo setkalo na svých „rouškových“
zasedáních v kulturním domě, kdy – mimo jiné – schválilo:
• Smlouvy o návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje bydlení
obce Chlebičov pěti úspěšným uchazečům. Věříme, že zjednodušené
a obecně výhodné podmínky osloví také v příštím kole další občany.
Těší nás, že můžeme pomoct při realizaci Vašich stavebních plánů.
• Dar pro Slezskou nemocnici Opava ve výši 10 tis. Kč na nákup
materiální pomoci jako podporu v boji s koronavirem.
• Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci „malé umělky“ u ZŠ.
• Výsledky výběrového řízení na opravu části komunikace Hlavní
(pod vjezdem do areálu ZD) a smlouvu s vítěznou firmou SILNICE
MORAVA za cenu 365 474 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo schválilo nákup mobilního prodejního stánku od firmy Ing. Vít Škrobánek – CARGO Design za cenu
641 000 Kč bez DPH. Zajištěním podání objednávky a vypracováním podmínek pro zapůjčování prodejního stánku
byl pověřen Aleš Gibes, předpokládaný termín dodání je konec června 2020 a poprvé se nám stánek představí v „akci“
při příležitosti Otevírání léta v Lipju.
Jedním z dalších bodů programu byl projekt na opravu dalšího úseku kanalizace, tentokrát na ulicích Boženy Němcové, Haškova, Větrná a Máchova, schválena byla nabídka firmy J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, a to za 199 650 Kč včetně DPH. Přestože bude připraven
souhrnný projekt, plánujeme realizace postupně, po etapách.

V neposlední řadě bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu
obce Chlebičov. Dále celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2019 včetně zprávy Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, a to s výrokem
bez výhrad. Odsouhlasena byla účetní závěrka obce Chlebičov
za rok 2019 a mnoho dalších bodů – viz webové stránky obce.

Zastupitelstvo dále podpořilo žádosti o příspěvky na spolkovou
činnost pro jednotlivé společenské organizace obce. Schválilo nákup hnojiva Opavský kompost dle nabídky od EKO - Chlebičov
za účelem prodeje tohoto hnojiva občanům obce za cenu 15 Kč
za 30 l. Maximální odběr je vozík za osobní auto za rok na číslo
popisné rodinného domu. Jsme rádi, že Vás možnost zakoupit kompost za výhodnou cenu oslovila, ještě stále je k dispozici v areálu
bývalého ZD v termínech, kdy jsou brány otevřeny pro sběr bioodpadu. Další nabídka se týkala odkupu sekačky Spider od firmy ELIO
Slezsko – sekačka už slouží obci.

Zuzana Kašná

Získali jsme dotaci z Moravskoslezského kraje (MSK) na novou
tribunu v areálu SK Viktorie Chlebičov (o té dále ve zpravodaji)
a schválili dodatek ke smlouvě o dílo s firmou FEMONT OPAVA
na dodávku zábradlí pro tuto tribunu.

foto: Ing. Josef Mikolajský

A přijali jsme také další dotaci, rovněž z MSK, na studii hospodaření
s vodami v obci. Denně slyšíme, jak nás trápí sucho, a tak chceme
být připraveni na příští období. Věříme, že se studie stane podkladem pro realizaci různých opatření, která by navíc měla být také dotovaná. V současné době už jsou známy výsledky výběrového řízení
na zadání „Studie nakládání s dešťovými vodami v obci Chlebičov“
– vítěznou firmou se stala společnost AGPOL, cena činí 520 000
Kč bez DPH, výše dotace je 75 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. 390 tis. Kč.
Studie (i další projekty) se dotkne také areálu Lipja, zde bychom ale
rádi napřed znali Váš názor – prosím, napište nám, co byste v Lipju rádi viděli, jak byste náš krásný areál nejraději využívali. Pište
na obecní e-maily, na Facebook nebo volejte. Děkujeme!
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Realizované akce a plánované projekty
Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov

V roce 2017 byla lokalita pro výstavbu vodní nádrže zakomponována do nového územního plánu, platného od ledna 2018. Projekt
byl zadán společnosti AGPOL z Olomouce, která je etablovaným
specialistou na vodohospodářství, potřebná povolení však trvala déle, než se očekávalo, a tak jsme stavební povolení získali až
na podzim roku 2019.

Jak jste si už určitě všimli, u travnatého fotbalového hřiště vyrostla
tribuna. Po dohodě s výborem SK Viktorie Chlebičov byla realizována v menší podobě, než jaká byla původně v plánu – namísto 132
míst má 48 sedaček ve dvou řadách, přibylo zábradlí. Jak původní,
tak upravený návrh zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek, postavila ji firma FEMONT OPAVA a celková cena činila – po schválení dodatku
smlouvy, který obsahoval dodatečný nákup zábradlí – 550 080 Kč
bez DPH. Moravskoslezský kraj na tribunu poskytl dotaci z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2020" ve výši 58,81 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, do výše max. 370 000 Kč.

Realizaci provádí firma Lesostavby Frýdek-Místek za celkovou cenu
4 464 900 Kč včetně DPH. Projekt bude hrazen z vlastních zdrojů.
Do budoucna bychom rádi propojili vodní nádrž s areálem Lipjo
a z druhé strany navázali na cyklotrasu tak, aby vznikl pěkný okruh,
sloužící k procházkám do okolí obce. Zatím stále jednáme s vlastníky pozemků, které sousedí s rybníkem. O budoucím vývoji Vás
budeme informovat.
Zuzana Kašná

Vodní nádrž Chlebičov

foto: Kamil Vitásek

V blízkosti katastru Kravař a Velkých Hoštic, v nádherné přírodě
Luzarských kopců vzniká nová vodní nádrž. S výstavbou se začalo na přelomu dubna a května, hotovo má být nejpozději do konce roku. Sucho – i přes aktuální dostatek deště – je v současné
době tématem číslo 1 a chlebičovská tůňka bude jistě významným
prvkem pro zadržování vody v krajině. O projektu malé vodní nádrže v katastru obce Chlebičov se hovoří už cca pět let. Záměrem
bylo vytvořit v krajině vodní prvek, který by byl nejen zpestřením, když v obci žádný podobný není, ale také důležitou lokalitou
pro volně žijící zvěř, proto se o jeho vytvoření velmi zasazoval také
místní myslivecký spolek.

Vodní nádrž Chlebičov
Vodní nádrž Chlebičov (dále jen VN) je budována na obecní parcele
č. 497/5. Těleso hráze bude umístěno podél levého břehu Bílého
(Chlebičovského) potoka. Koruna hráze délky 113 m zakončená točnou bude pojízdná s šířkou 4,0 m a bude zpevněna štěrkodrtí v tl. 0,3 m
a v šířce 3,5 m. Hráz nebude nijak významně převyšovat stávající
terén, pouze o cca 30 cm. V tomto ohledu se dá říci, že VN má
charakter tůně. Svahy nádrže a dotčené okolní plochy budou ohumusovány a zatravněny.

24 m je navrženo ve sklonu 0,51 %. Vyústění do Bílého potoka bude
opevněno rovnaninou z lomového kamene (mat. moravská droba)
o hm. 80–200 kg. Koruna požeráku je osazena na stejné úrovni
jako koruna hráze a objekt je tudíž přístupný přímo z hráze pomocí
ocelovo-dřevěné lávky o šířce 1,2 m a délce 3,2 m. Lávka je opatřena
jednostranným ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.
Po dokončení prací bude provedena doprovodná výsadba stromů (31 ks) a keřů (64 ks) nad severovýchodní částí vodní nádrže.
Návrh uvažuje výsadbu místních druhů dřevin na ploše cca 1 000 m2.
Výsadba bude tvořit přirozenou překážku soustředěnému odtoku srážkových vod z lokality nad nádrží a bude bránit erozi půdy
a tím zanášení vodní nádrže.
Ing. Jaroslav Hetmánek,
projektant AGPOL

Přítok do nádrže je navržen potrubím PVC DN 200 s vybudovaným
odběrným objektem ve stávajícím korytě potoka. V objektu bude
vytvořen usazovací prostor na splaveniny. Max. odběr vody do nádrže bude 20 l/s při plně vyhrazených dlužích. Na vtoku do nádrže
je navrženo opevnění rovnaninou z lomového kamene (mat. moravská droba) o hm. 80–200 kg. Stejné opevnění je navrženo i kolem
vtokového objektu v Bílém potoce.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Plocha vodní hladiny při hladině stálého nadržení HSN = 262,50
m n. m. je 2 250 m2 a objem nádrže je cca 1 600 m3. Maximální
hloubka vody v nádrži bude 1,25 m. V severní části nádrže je navrženo litorální pásmo s maximální hloubkou vody 0,6 m, které bude
osazeno vodními rostlinami – ostřice, rákos, orobinec. Celková plocha litorálu je cca 500 m2.
Voda z nádrže bude odváděna přes ŽB požerák odpadním potrubím zpět do Bílého potoka. Odpadní potrubí DN 300 délky
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Realizované akce a plánované projekty
Trampolína na dětském hřišti

foto: Roman Stanjura

Na dětském hřišti se objevil nový herní prvek – trampolína.
A v žádném případě nezůstal bez povšimnutí! Ačkoliv byly terénní
úpravy provedeny teprve v druhé polovině června, nic dětem nebránilo, aby si trampolínu užívaly už dříve. V tuto chvíli je povrch
kolem prvku srovnán, dokola jsou umístěny zatravňovací desky
a zaseta tráva, která by deskami měla prorůst. Věříme, že bude
nová atrakce děti bavit, a zároveň upozorňujeme, že hřiště je určeno především mladším dětem. Samozřejmě je dovoleno, aby
přicházely i starší děti, měly by se zde ale chovat spíše jako hosté.
Děkujeme za pochopení, vždyť „moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“!

Rekonstrukce „malé umělky“
Vzhledem k havarijnímu stavu umělého povrchu školního hřiště, které bývá hojně využíváno i v odpoledních hodinách mládeží
k zábavě nebo k fotbalovým tréninkům, bylo nutné povrch zrekonstruovat… nebo hřiště zavřít! Naštěstí se realitou stala první
varianta, tedy oprava, která spočívala ve výměně stávajícího umělého travnatého povrchu za nový, výměně branek a sítí. Tentokrát
byl namísto černého granulátu využit pro zásyp křemičitý písek.
Brzy dojde také k výměně desek, které jsou součástí oplocení, nového kabátu se dočkají i střídačky.

Kompletní údržba v obci
foto: Ing. Josef Mikolajský

Tentokrát se o jarní údržbu zeleně v celé obci postarali obecní zaměstnanci. Svépomocí zajistili veškeré zahradnické práce, postřiky
apod., provedli jarní úklid nejen na katastru obce, odvezli totiž mnoho odpadků také z „polňačky“ vedoucí na Opavu.
Protože máme v týmu velmi šikovné a zručné pracovníky, pustili se
také do dodláždění startovací plochy pro hasičský sport a stavby
zázemí pro časomíru v parku. V „budce“ bude dostatek prostoru
pro uložení věcí pro pořadatele nejen ze strany hasičů při pořádání soutěží v hasičském sportu. Předpokládáme, že využití najde
i při jiných akcích.
V neposlední řadě se podíleli na přípravě školy a školky ke znovuotevření – například obrousili a natřeli stěny sportovní haly, provedli dezinfekci venkovních prostor na dětských hřištích. Děkuji
znovu, že jste pracovali po celou karanténu!

foto: Zuzana Kašná

Osobně mě velmi mrzí, že na jedné straně pokračujeme v rozvoji
obce, pracujeme na údržbě stávajících objektů, opravujeme, rekonstruujeme a realizujeme nové stavby, na druhé straně se ztrácejí
obecní věci (branka pro vstup na fotbalové hřiště), přibývají černé
skládky apod. Pevně věřím, že to nejsou naši občané, kteří zajedou odpadky na „alkoholku“ vyhodit, prosím ale, všímejte si, co se
děje kolem, informujte nás o tom, co Vás napadá, že by směřovalo
ke zlepšení – pokusíme se zajistit. V současné chvíli se snažím
záležitost černých skládek řešit ve spolupráci s Malými Hošticemi,
Opavou a také Policií ČR.
Zuzana Kašná
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Oznámení o uzavření ordinace v Chlebičově
Vážení spoluobčané,
dovolte informovat Vás o rozhodnutí MUDr. Pindurové ukončit svou
dlouholetou profesní kariéru, se kterým se pojí také uzavření ordinace v Chlebičově.

nuta na Ostrožnou ulici v Opavě, do prostor MG Medical Center
Opava. Během prázdnin pak předá ordinaci nové praktické lékařce,
MUDr. Dumbrovské.
Děkujeme za pochopení.

MUDr. Pindurová čerpá ve dnech 25. až 30. června dovolenou,
kdy ji – jako obvykle – zastupuje MUDr. Urbánek v Opavě, na ulici
Vrchní. Od 1. července už bude ordinace MUDr. Pindurové přesu-

Paní doktorce Pindurové děkujeme za veškerou péči o zdraví našich
občanů, přejeme pevné zdraví, mnoho radosti a elánu do dalších
dnů.
Zuzana Kašná

Jak postupovat při napouštění bazénu
Majitelé domácích bazénů s příchodem léta řeší jejich napouštění.
Obvykle se tak děje přímo z vodovodní sítě prostřednictvím vodovodní přípojky vlastníka bazénu, s čímž bývají spojena nežádoucí
rizika. Při náhlém zvýšení odběru pitné vody z vodovodní sítě může
dojít ke zhoršení jejích senzorických vlastností, protože se mohou
nárazově změnit hydraulické poměry distribuční sítě způsobené vysokou rychlostí proudění vody v potrubí a může dojít k uvolňování
usazenin, tedy zakalení vody, které může být patrné v poměrně širokém okolí. Zároveň mohou nárazové odběry způsobit pokles tlaku
vody, který se projeví i na vodovodních přípojkách ostatních odběratelů.

Doporučujeme napouštět bazény prostřednictvím vodovodních
přípojek pozvolna a plynule. Pokud je to možné i po dobu více dní
mimo odběrové špičky, nejlépe ve dny, kdy není výrazně horké počasí. Nejvhodnější jsou všední dny v době mezi 21. hodinou večerní
a 5. hodinou ranní.
Jako zajímavou variantu k poměrně zdlouhavému napouštění bazénu vodovodní přípojkou nabízíme dovoz vody do Vašeho bazénu
autocisternou. V případě zájmu kontaktujte call centrum společnosti
SmVaK Ostrava na 800 292 400.
Zdroj: SmVaK (více na http://www.smvak.cz/)

Právní poradna
vyplývajícího z běžného občanského života, tedy může se jednat o:
• právo spotřebitelů (reklamace, kupní smlouvy apod.),
• převody majetku (movitosti i nemovitosti),
• sousedské či pracovněprávní spory, dědické právo,
• a dále je možno poskytnout i základní sociálněprávní poradenství.

Vážení občané obce Chlebičov,
ve spolupráci s vedením obce je pro Vás nově od pondělí 13. 7. 2020
připravena možnost bezplatné konzultace svých právních problémů,
které Vás mohou potkat v běžném občanském životě. Bezplatná
právní poradna již nějakou dobu funguje ve vedlejší obci Velké Hoštice
a díky vzájemné spolupráci obcí bylo dojednáno, že obdobná právní
poradna bude fungovat i ve Vaší obci.

Dostanete-li se do situace, kdy se budete chtít poradit o svém právním
problému, můžete využít poradnu – nemusíte se objednávat jakkoliv
předem, stačí přijít. K dispozici bude vystudovaný právník s dlouholetými zkušenostmi.
Mgr. Petr Michalčík

Tedy každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin v budově obecního úřadu máte možnost bezplatné konzultace jakéhokoliv Vašeho problému

Výzva občanům
EKO – Chlebičov, kdy občané platí poplatek 100 Kč za jednu tunu stavebního a ostatního odpadu (to neplatí pro odpad nebezpečný – např.
eternit s obsahem azbestu).

Vážení spoluobčané,
prosíme Vás o spolupráci při řešení „nešvaru“, který se u nás na některých místech objevuje – někteří lidé sypou bioodpad ze svých
zahrad a pozemků (posečená tráva, větve, listí atd.) na obecní pozemky, například přes plot svého pozemku, k zastávkám apod., čímž znemožňují nebo ztěžují údržbu veřejných prostranství. Pro svoz bioodpadu slouží kontejnery v areálu bývalého JZD! Děkujeme za pochopení
a zjednání nápravy.
Roman Stanjura

Stále více se bohužel objevují případy, že se tato výhoda zneužívá
a že tzv. „na občana“ Chlebičova vozí odpady za levnější cenu i lidé
z okolních vesnic. Pro naše občany je sice poplatek 100 Kč/t, ale
obec Chlebičov doplácí společnosti EKO – Chlebičov dalších 700 Kč
za každou tunu odpadu. Prosíme tímto všechny, aby výhodu, která
je pouze pro naše občany, nezneužívali a nevozili odpad na skládku
pro své kamarády, známé a příbuzné z celého okresu. Nechceme zatím zavádět jakákoliv omezení nebo kontroly, ale prosíme všechny, aby
tuto možnost využili pouze pro své potřeby.

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, všichni občané s trvalým bydlištěm v Chlebičově mají výraznou slevu pro ukládání stavebního a ostatního odpadu na skládku
EKO – Chlebičov, a. s. Je to dohoda mezi obcí Chlebičov a společností

Děkujeme Vám za laskavost a pochopení.
Kamil Stanjura
5

INFORMACE Z OBCE

Diamantová svatba manželů Mošových
„Dlouho a dlouho, závěj let, ctí se a znají se nazpaměť.“
Svých 60 let prožitých v manželském svazku si na Obecní úřad
v Chlebičově přišli v sobotu 20. června připomenout manželé
Zdeněk a Marta Mošovi. Je nám ctí a potěšením, že jsme mohli
společně s jubilanty a jejich hosty oslavit tak vzácný a velmi pevný
vztah.
„Když letěl jestřáb, letěl s ním přes širá pole malý stín.“
Pan Moša pochází z Vršovic u Raduně z rodiny, ve které bylo 7 dětí.
Paní Mošová je chlebičovskou rodačkou a rovněž byla vychovaná
v početné rodině – je z 15 dětí. Život to nebyl lehký, ale dodnes
na své dětství vzpomínají s láskou a radostí. Celý svůj profesní
život zasvětili práci v Ostroji – pan Zdeněk hned po vyučení, paní
Marta po ukončení základního vzdělání nastoupila do stejného
podniku. A právě v Ostroji se také poznali, přišlo porozumění dvou
srdcí, které přerostlo v lásku a ta trvá i dnes.

foto: archív manželů Mošových

„Zkusili, zhlédli, procítili – on shora, ona na zemi
vyvedli k slunci jestřábky, tři odvážné a krásné syny.“
Po svatbě, až do roku 1973, žili v Opavě, kde uvedli do života dva starší syny. Pak zrekonstruovali rodný dům paní Mošové,
do kterého přivítali třetího syna, Zdeňka. Dnes se těší z 10 vnoučat,
5 pravnoučat a s radostí očekávají narození šestého v září.
„Když jeden v křesle zadřímá, druhý též klímat začíná,
taková je to láska.“
Za sebe i celý obecní úřad přeji paní a panu Mošovým mnoho
zdraví, pohody a radosti do dalších společných let!
Zuzana Kašná
(Josef Kainar – Taková láska)

foto: Barbora Chmelařová

foto: Barbora Chmelařová

Naši drazí rodiče, děkujeme Vám za neutuchající lásku, nepolevující pomoc a bezbřehou podporu, moudrost a vytrvalost v modlitbách. Gratulujeme k nádhernému výročí společného života, jež nám je vzorem a povzbuzením, přejeme
Vám pevné zdraví a věřte, že bychom si přáli, abyste s námi
byli ještě dalších 60 let.
Synové s rodinami
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Slovo pana faráře
Vážení spoluobčané,
jistě všichni si uvědomujeme, že prožíváme zvláštní historickou chvíli, moment, který je v dějinách světa zcela nový.

Proto dnešní chvíle je nanejvýš vhodná, abychom se obrátili o pomoc
k Matce Boží a modlili se ...opět Kristus Pán připomíná vzácná slova:
"...beze mne nemůžete dělat nic." Jan 15,5.

Celý svět je napaden mikroskopickými škůdci a my jsme se uchýlili
do úkrytu: jeden před druhým, abychom se nenakazili.

Člověk v dnešním globalizovaném světě si myslel, že může dělat
všechno, že ho už nic nepřekvapí. Vždyť poslední pandemie byla
před sto lety (španělská chřipka 1918–1920). A najednou je zde
něco, co člověka technicky vybaveného zceIa překvapilo a zaskočilo
ve všech směrech života.

Uvědomujeme si, že neřízená, mnohdy velmi chaotická globalizace
může být velmi nebezpečná a škodlivá pro národy, pro naše zdraví
a velmi nebezpečná pro naši duši! Přece duše je mnohem důležitější
než tělo, i když v současném světě tento pohled příliš nepozorujeme.
Pán Ježíš nám v evangeliu připomíná: "Nebojte se těch, kdo zabíjejí
tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit
v pekle duši i tělo." Mt 10,28.

Závěrem Vám chci poděkovat za všechny aktivity v době našeho
omezení, ale také Vás povzbudit, abychom se s důvěrou obraceli
k Pánu Bohu, především Jemu důvěřovali a v maximální možné
míře šířili dobro.
Přeji všem klidné a příjemné prázdniny a čas dovolených.

Z této pandemie bychom si mohli vzít toto poučení. Samozřejmě,
že je také naší povinností pečovat o zdraví tělesné, ale mnohem
důležitější je chránit se před vlivem hříchu a pokušení ke zlému.

Váš
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.

Senioři
Předposlední setkání jsme měli v únoru. Bylo veselo a všem se
líbilo. K poslechu nám zahrál p. Pavel Woch jako každý rok. Měli
jsme bohatou tombolu a hosty z Velkých Hoštic. Moc se jim u nás
líbí, navštívili nás už 5. rokem.

foto: Zuzana Kašná

Poslední setkání bylo začátkem března, navštívit nás přišla starostka z Kravař a popovídala o starostování i o její účasti v soutěži
miss.
Pak přišel koronavirus a potom už jsme byli jenom doma!
Na dědině se mě senioři ptají, kdy se uvidíme a kdy budeme smažit
vajíčka. Dám Vám vědět!
Za seniory Marie Poštulková

Plán akcí
IX. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC / 27. 6. 2020 / SK Viktorie
POHÁDKOVÉ OTEVÍRÁNÍ LÉTA / 27. 6. 2020 / Obec
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA / 4.–5. 7. 2020 / Chovatelé
MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO / 1. 8. 2020 / SK Viktorie
ZAHRÁDKÁŘSKÝ VEČER + VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
O NEJROZKVETLEJŠÍ OBYDLÍ / 8. 8. 2020 / Zahrádkáři
DNY OBCE CHLEBIČOV / 15.–16. 8. 2020 / Obec
VÝSTAVA KNÍRAČŮ / 12. 9. 2020 / Jesenický svaz chovatelů
VINOBRANÍ / 19. 9. 2020 / Zahrádkáři
BĚH O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC / 20. 9. 2020 / Obec
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY / 27. 9. 2020 / Zahrádkáři
7
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Vítání občánků
Letošní vítání občánků bylo odlišné oproti předešlým ročníkům.
Původní termín plánovaný na polovinu března byl – ze známých
důvodů – zrušen. Náhradní setkání s děťátky narozenými v roce
2019 bylo stanoveno na neděli 21. června. Pro zajištění bezpečnosti se odehrálo nadvakrát, v 10 a 11 hodin. Ve dvou skupinách
jsme celkem přivítali 10 dětí – 6 holčiček a 4 chlapečky.

obřadu – nejeden z přítomných zavzpomínal na vlastní dětství
a byl dojat.
Ve skupině od 10.00 hod. byli přivítáni: Jakub Blahut, Krištof Guziniak, Vojtěch Jurček, Anna Kristýna Lavická a Adéla Muchová.
Ve skupině od 11.00 hod. byli uvítáni: Natálie Nováková, Lilien Peterková, Jan Richter, Štěpánka Václavíková a Nela Zrníková.

Děti ze školy za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Borunské
přednesly zcela nové vystoupení, po kterém rozdaly každé mamince pěknou kytičku. Proslov paní starostky podtrhl důležitost

foto: Barbora Chmelařová

Přejeme našim novým občánkům hodně zdraví, štěstí, pocit bezpečí, jistoty a v neposlední řadě milující rodinu!
Jana Fussková
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY

Z činnosti MS Angelika
Také jsme provedli osetí nového zvěřního políčka u naší chaty.
Na osetí jsme použili směsku bylin a topinambury.

Jako všem, tak se ani nám nevyhnula omezení kvůli koronaviru.
Ale protože hned zkraje byly povoleny aktivity související s myslivostí a rybářstvím, mohli jsme alespoň z části splnit naplánované
práce.

V květnu se pro nás myslivce stala jedna velmi důležitá a dlouho
očekávaná událost. Začal se stavět rybník. Jsem myslivcem už 22
let a co si pamatuji, vždy jsme navrhovali a prosili zástupce obce,
aby se na katastru Chlebičova vybudoval rybník. Vždy jsem záviděl obcím třeba v jižních Čechách, kde mají na každém možném
místě rybník. Je to nenahraditelný krajinný prvek a kde je voda, je
i život. A je více než vhodné, že výstavba přichází v letech sucha.
Kde jiné obce začínají s výkupem pozemku a plány, Chlebičov už
buduje. Nyní bude mít i Chlebičov vlastní rybník a doufáme, že ne
poslední.
Za myslivecký spolek Angelika Chlebičov Martin Hanke

Těsně před vyhlášením omezení nám dorazily objednané keře
a stromy. Celkem nám dorazilo 145 kusů keřů a 40 bříz. Keře jsme
použili jak na dosadbu původně osazených míst, tak na osazení
nového místa na Luzarových kopcích. Břízy jsme vysadili na příkopy v katastru Malých Hoštic. Při výsadbě jsme maximálně dodržovali hygienická pravidla a byli jsme rozděleni do malých skupinek.

foto: Martin Hanke

Po uvolnění, kdy už bylo možno se scházet ve vyšším počtu, jsme
provedli ošetření vysazených keřů a stromů proti okusu zvěří.
Ke každému keři jsme natloukli kolík a zabalili ochrannou sítí.
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Zahrádkáři
Jak jistě víte, 14. 3. 2020 se měla v kulturním domě uskutečnit výroční schůze ZO ČZS Chlebičov. Jenže člověk míní a život mění.
Přišla pandemie a vše obrátila naruby.

V tomto čtvrtletí oslaví své kulatiny a polokulatiny: paní Monika
Kurková – 70 let – a pan Milan Lorenz – 55 let. Blahopřejeme
a přejeme štěstí a hlavně zdraví.

Po třech měsících jsme konečně mohli naši schůzi uskutečnit, konala se 25. 5. 2020 v baru El Dorádo, a to v omezeném počtu (zvali se
jen členové bez svých protějšků). Na schůzi se volil nový člen výboru, jelikož pan Milan Šupík odstoupil z výboru. Za jeho dlouholetou
funkci pokladníka mu velmi děkujeme.

Za zahrádkáře Ivana Lavická

Na jeho místo byl pak jednohlasně zvolen pan Vladimír Klimek. Přijali jsme také nového člena pana Aleše Kašného.

foto: Veronika Lavická

Ještě jednou jsme poděkovali našemu předsedovi panu Jaromíru
Válkovi za jeho 20letou činnost v čele zahrádkářů, tentokrát obdržel
bronzovou medaili a diplom od Českého zahrádkářského svazu –
Republikové rady za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. A paní Pavla
Klimková nakreslila portrét předsedy, který jsme mu také věnovali.
Těšíme se na vás na nejbližší akci, a to 8. 8., kdy se uskuteční zahrádkářský večer.
Bohužel máme smutnou zprávu, zemřel náš zakládající člen, pan
Karel Jakš. Děkujeme za všechny roky, kdy pomáhal spolku v jeho
činnostech.

Sbor dobrovolných hasičů
Tak jako se pandemie koronaviru dotkla každodenního života nás
všech, ovlivnila také veškeré společenské události, které jsme měli
naplánované na letošní jaro a začátek léta. O víkendu 15. a 16. 5.
měly proběhnout slavnosti u příležitosti 95 let založení sboru. Oslavy se s největší pravděpodobností uskuteční na přelomu srpna
a září letošního roku. O termínu konání vás budeme včas informovat.
Nejbližší naplánované akce pro veřejnost bohužel musely být
pro rok 2020 zrušeny. Týká se to konání dětského dne, pořádání
soutěží v Lize veteránů a Moravskoslezském poháru v Chlebičově. Celkové uskutečnění letošního ročníku MSP je stále v jednání.
Spekuluje se o úplném zrušení sezóny 2020, nebo alespoň o jejím částečném zahájení po 30. 6. – jelikož do tohoto data SH ČMS
zakázalo pořádání jakýchkoliv akcí týkajících se hasičského sportu
pro dospělé, dorost a děti.

slavila v dubnu, panu Milanu Sedláčkovi, na kterého oslava čekala
v červnu, a panu Alfrédu Jurčkovi, který bude slavit 70. narozeniny
v červenci. Srdečně jménem celého sboru gratulujeme!
Členové zásahové jednotky, za finanční podpory obce Chlebičov,
sami zmodernizovali osvětlení motorových čerpadel.
Příznivou informací je také pokračování prací v lesoparku, především vydláždění místa a zahájení stavby zázemí (pro časomíru
a nářadí). Také vyrovnání a zatravnění běžecké dráhy. To vše bude
v budoucnu sloužit pro kvalitní trénink malým hasičům i sportovnímu družstvu a zejména pro konání soutěží, a tak i zajištění perspektivního prostředí a zázemí pro všechny diváky. Pevně věříme, že se
zde v následujícím roce, například u konání již zmíněné soutěže MSP,
ve zdraví všichni sejdeme.
Radka Königová

S přihlédnutím na uvolňující se státní opatření proběhla v sobotu
16. 5. v hojné účasti alespoň mše svatá za všechny živé a zemřelé
členy a 95 let zahájení činnosti SDH.

foto: Jiří Bena

Dne 29. 5. došlo k zahoření v prostorách skládky EKO Chlebičov.
První dorazila naše jednotka, která však nedisponuje cisternovým
vozidlem, proto musela několik minut čekat na příjezd tří cisternových vozidel z Kravař a profesionálů z Opavy. Požár se podařilo
rychle uhasit.
Máme však i několik pozitivních zpráv. Především blahopřání jubilantům k 60. narozeninám, a to paní Marušce Řehulkové, která
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ Chlebičov
V druhé polovině května jsme se opět všichni sešli a byli jsme
moc rádi, že se můžeme ve školce vídat, protože nám všem, kteří
ve školce pracujeme, se po dětech opravdu moc stýskalo. V červnu se ještě rozloučíme s našimi šikovnými předškoláky a pak už
si děti užijí volno se vším, co k němu patří, s výlety a koupáním.
Prázdninový provoz mateřské školy je do 17. 7. 2020 a poté se
znovu potkáme v září.
Jana Borunská, vedoucí učitelka

foto: Jana Borunská

Letošní jaro bylo, a asi už navždy bude, pro všechny z nás nezapomenutelné. Bohužel ale ne v tom dobrém slova smyslu. Život
nás všech ovlivnila epidemie, která zasáhla do našich soukromých
i pracovních životů. I naše mateřská škola se z důvodu bezpečnosti
a snahy zamezit šíření nákazy na dlouhé týdny uzavřela. Během
této doby jsme provedli důkladnou dezinfekci a úklid všech prostor uvnitř i venku a v šatnách dětí bylo položeno nové linoleum.
Pro zpestření, zábavu i poučení jsme dětem připravovali každý
týden různorodé úkoly, které byly vyvěšeny na plotě školky. Děti
mohly společně s rodiči trasu projít, splnit úkoly a za snahu na ně
na konci čekala drobná odměna. Doufám, že alespoň tímto jsme
dětem maličko zpříjemnili čas, který musely trávit doma bez kontaktu se svými kamarády.
Jaro je u nás ve školce vždy spojeno s výlety a besídkami pro rodiče, bohužel ani to ale letos možné nebylo. V květnu proběhl zápis
do mateřské školy, i když tentokrát pouze v elektronické podobě.
V září se tak budeme moci těšit na 19 nově příchozích dětí
do školky.

ZŠ Chlebičov
Vzdělávání v době uzavření škol

navíc k jejich každodenním starostem a povinnostem, ale zvládli
to výborně, za což jim patří obrovské poděkování. Určitě to nebylo
jednoduché ani pro žáky, ale ti také odvedli kus poctivé práce, kterou taktéž velmi oceňuji.

Od 11. března nastala mimořádná situace, při které došlo k uzavření všech škol. I přesto, že se s touto situací dosud nesetkali žáci ani
učitelé, našli jsme společně rychle cestu, jak se i nadále vzdělávat.
Škola sice utichla, ale ne docela. V době uzavření školy proběhly
během roku odkládané práce jako úklid skladu didaktických pomůcek, instalace nového softwaru v počítačové učebně, archivace
dokumentů, příprava nových webových stránek školy, vybudování
zázemí pro vychovatelky školní družiny, zhotovení nových skříní
v prvním poschodí pro uskladnění didaktických pomůcek a v neposlední řadě důkladná dezinfekce školy. Děkujeme všem, kteří
s námi spolupracovali a byli nám nápomocni v této nelehké době.
Přinášíme Vám zprávy a fotografie prací třídních kolektivů o tom,
jak žáci se svými třídními učitelkami distanční výuku zvládli.

Od pondělí 25. 5. většina žáků opět usedla do lavic. Bohužel
ne všichni se mohli do školy vrátit, proto se tito žáci vzdělávají
stejně jako doposud. Několikrát týdně se také žáci online připojí
k nám do třídy a všichni se díky interaktivní tabuli a moderní technice vidíme a společně učíme.
Mgr. Nikola Kubná

foto: Mgr. Nikola Kubná

Mgr. Milena Široká

5. ročník
Pravidelně jsme se setkávali přes videohovory každé pondělí
a středu, kdy jsme opakovali a učili se i nové učivo. Stejně tak probíhal i anglický klub a ostatní odpolední aktivity, na které byli žáci
ve škole zvyklí. Mimo to žáci každý den plnili úkoly, které jim byly
zaslány přes Školu OnLine. Jedním ze zábavných úkolů bylo připravit nějakou dobrotu pro své blízké, kterou krásně naservírovali,
vyfotili, ale také popsali. Tím žáci splnili popis pracovního postupu, ale také příjemně překvapili své blízké. Při studiu hodně četli
a učili se vyhledávat důležité informace. V anglickém jazyce vytvářeli projekt o své obci.
Uvědomuji si, že pro rodiče nebylo jednoduché přebrat roli učitele

2. ročník
Aktivity distančního vzdělávání dětí 2. roč. včetně komunikace probíhaly v tomto nestandardním období přes Školu OnLine, videokonference ZOOM a aplikaci WhatsApp.
Z pohodlí domova přes počítače a tablety zhlédly děti prezentace k jazykovým předmětům, dumy k učivu matematiky a prvouky,
účastnily se otevřené výuky geometrie a AJ s třídním učitelem.
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4. ročník

Měly k dispozici výukové programy Didakta Silkom, využívaly také
aktuální program ČT2 UčíTelka. Procvičovaly učivo online přes
skolakov.eu, pracovaly s učebnicemi, encyklopediemi, sestavovaly
myšlenkové mapy, četly beletrii, psaly čtenářské listy. Děti každodenně spolupracovaly a vzorně plnily zadané úkoly, které elektronicky zpětně odevzdávaly potvrzením nebo přílohou, vždy s velmi
dobrým ohodnocením.

S žáky 4. třídy jsme se denně učili prostřednictvím elektronicky
zadaných úkolů a třikrát týdně probíhala společná online výuka
hlavních vyučovacích předmětů. Děti nezapomínaly ani na pohybové aktivity a oblíbené sporty. Pro dobrou náladu si zpívaly lidové
české písničky a poslouchaly oblíbenou hudbu. Kreslily pěkné obrázky, vytvořily si svůj vlastní deníček a napsaly dopis paní učitelce
o tom, jak vnímaly výjimečnou situaci.

Aktivita dětí si zaslouží odměnit obrovskou pochvalou a rodičům
malých druháčků patří velké poděkování za pomoc a příkladnou
spolupráci.
Mgr. Miloslava Kumová

Všichni žáci 4. třídy se pravidelně připravovali a plnili si školní povinnosti a z výsledků jejich domácí přípravy jsme si udělali
na chodbě školy hezkou nástěnku. Poděkování patří také rodičům,
kteří vzdělávání dětem umožnili.
Mgr. Adriana Benšová

3. ročník
foto: Mgr. Miroslava Banovcová

Třetí třída byla velice šikovná. Úkoly, které jim byly zadávány každý den, plnili žáci svědomitě. Rodiče i děti komunikovali prostřednictvím online školy, telefonicky, e-mailem, ale také internetovými
aplikacemi, jako je WhatsApp a Viber, kam posílali fotky. V tomto
těžkém období se vyučovaly hlavní předměty, a to převážně český
jazyk, kde se žáci učili základy pro vyšší ročníky (vyjmenovaná slova, slovesa), matematika + opakování slovíček z angličtiny. Velkou
pochvalu zaslouží i za týdenní přípravné testy, které vyplňovali svědomitě, a pak za nádherné výsledky v samotném testování Scio,
kdy zvládli testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka +
poslech, prvouky a klíčové kompetence.

1. ročník
V 1. ročníku jsme s rodiči a dětmi komunikovali přes aplikaci Škola
OnLine, kde se dětem několikrát za týden zadávaly úkoly, které
po vypracování rodiče nafotili nebo nahráli na video (např. čtení,
Vv, Tv) a poslali p. učitelce na aplikaci WhatsApp. Zpětně byly děti
ohodnoceny známkou i slovně, jak se jim zadaná práce povedla,
popř. co mají opravit. Po celou dobu jsem byla rodičům i dětem
k dispozici na telefonu. Kromě toho bylo dětem a rodičům posláno
několik odkazů, kde si mohli podle svého uvážení najít vhodné učivo na procvičování. Práce byla zadávána napříč všemi předměty,
jelikož u dětí je nutné nezapomínat na rozvoj motoriky, fantazie,
pohybu. Několikrát jsme se s dětmi spojili přes video, zpočátku
přes WhatsApp, později přes aplikaci ZOOM.

Děti velice chválím a hlavně děkuji všem rodičům za ochotu, trpělivost, snahu a spolupráci v distanční výuce.

foto: Miroslava Banovcová

Mgr. Miroslava Banovcová

foto: Miroslava Banovcová

foto: Mgr. Irena Hrubá Vaňková

Ráda bych poděkovala dětem za jejich vzorné plnění zadaných
úkolů, za píli a snahu při distanční výuce a rodičům za ochotu
a vzornou spolupráci s tř. učitelkou.
Mgr. Irena Hrubá Vaňková
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout
pod pokličku řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním
řemeslníkem, bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze
po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a mnohem více si děti a/nebo žáci ze základních
a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a zažít
díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ
II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně
MAP II).

pojení místní komunity obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní ponk včetně
svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním krokem
a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného
na rozvoj technického myšlení, kreativity a fantazie.

V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit převážně pro děti
a žáky či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám
tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje,
jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho jsme si
v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně
spustili několik aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým
červeným křížem Opava pořádáme vzdělávací program Méďa
zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou formou osvojí
zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, včetně masáže
srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila
s programem Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami.

Až do konce realizace MAP II bude autorský tým pod vedením
Radima Lokoče a Jiřího Nemináře. Pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do vybraných
lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Na podzim letošního
roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti v kurzech prajštiny, které povede známá regionální
spisovatelka, paní Eva Tvrdá.

A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný
kufřík, který obdržela každá základní škola na Hlučínsku a jehož
ústředním motivem jsou prameny.

Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto
projekty realizuje v našem regionu Místní akční skupina Hlučínsko
a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace
o projektu a kompletní přehled všech aktivit naleznete na www.
mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii či na facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z. s. – Mapy II.
Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám současná doba nepřeje,
těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit
všechny naplánované akce a aktivity!

A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly –
dentální hygienistky z kliniky TREEDK v Opavě, které budou děti
ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně očistit
zoubky. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti
ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb. Děti dostanou –
jako v potravinářské výrobě – ochranné čepice a vyzkouší si přímo
samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání
s názvem Malý badatel. V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také zábavně-vzdělávací program Prima pokusy, kde si
zkusily vyrobit například i barevnou chrlící sopku. A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké
školy báňské - Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky
základních škol v dalším školním roce praktické ukázky vybraných
experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných v bezpečnostním inženýrství.

Za tým MAP II Hana Paverová

Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny
pořádané v kulturních a obecních domech či školních tělocvičnách.
Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění
komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou), životní
prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických
matic. Lektorování se ujali přímo místní řemeslníci. Také díky za14
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Loučení s páťáky
především ale pozitivní. Přejeme mnoho úspěchů při další cestě,
kamkoliv je jejich další kroky zavedou!
Zuzana Kašná

foto: Barbora Chmelařová

Naši chlebičovští páťáci už vylétají z hnízda, a tak se přišli rozloučit
i na obecní úřad. Uvítali jsme je ve čtvrtek 25. června, probrali jejich
plány na prázdniny i na další studium. Zároveň jsme se dotazovali
na to, co se jim líbí a nelíbí na naší obci, odpovědi to byly upřímné,

ZŠ Velké Hoštice
Je třeba si uvědomit, že toto období uzavření škol neznamená
prázdniny. Žáci se prostě učí jinou formou, nevyučují se všechny
předměty – ale vyučování probíhá. Máme ve škole samozřejmě
žáky pilnější i ty méně pilné, máme žáky, kteří se „na dálku“ učí
ochotně a pravidelně, ale i žáky, kteří se snaží sem tam vynechat
nebo se neučí naplno. Bude jim to ovšem v budoucnosti chybět.

Příspěvek za Základní školu Velké Hoštice bude tentokrát stručnější – vyplývá to ze situace, která nastala a která všechny zpočátku zaskočila. Šíření koronaviru uzavřelo 11. 3. všechny školy
v České republice, tedy i tu naši.
Co se stihlo do té doby?

Březen

Samozřejmě, že v nelehké situaci se ocitli žáci 9. třídy – ti se vzdáleně připravují na přijímací zkoušky.

Dne 6. 3. žáci II. stupně, konkrétně 7., 8. a 9. tříd zhlédli v kině Cinestar Opava filmový dokument V síti – a následně se ještě ve škole
vrátili k tématu filmu: nebezpečí internetu a sociálních sítí vůbec.
Žáci byli filmem velice zasaženi a k tématu měli hodně co říci. Učitelé i rodiče si ještě více uvědomili, jak nebezpečné mohou sociální
sítě být. V současné situaci bohužel toto téma trochu zapadlo, ale
rozhodně se k němu budeme ve škole znovu a znovu vracet.

Květen
V květnu se do školy vrátili žáci I. stupně – a přišlo jich téměř 80 %.
Od 8. června se výuky mohou zúčastnit i žáci II. stupně – máme
nahlášeno více než 75 % žáků a to je dobře.
Žáci budou mít speciální rozvrh, budou mít možnost probrat učivo,
kterému třeba nerozuměli, procvičit to, co je třeba, probrat s učiteli
známky – protože koncem června dostanou běžné vysvědčení.
Jsem si vědoma skutečnosti, že dojíždějící žáci mají situaci těžší –
proto děkuji rodičům, kteří své děti do školy přihlásili a řeší způsob
dopravy.

Dne 9. 3. se žáci 8. a 9. ročníků v odpoledních hodinách seznámili
s vývojem rapu, kterým je provedl profesionální umělec. Měli možnost dozvědět se nejen informace z historie, ale také nejčastější
prvky aktuálních umělců. Závěrem se dobrovolníci z řad žáků pokusili o jednoduchý zvukový doprovod do rytmu. Pro žáky 6. tříd
bylo naplánováno divadelní představení, které se již bohužel neuskutečnilo.

Troufám si říci, že se většina žáků už do školy těšila. A věřte, že i my
učitelé jsme se na Vás těšili.

Ve středu 11. 3. se škola uzavřela.

Ještě jednou děkuji všem rodičům za pomoc a pochopení.
Také děkuji všem žákům, kteří se teď doma poctivě učí.

V současné době se vyučuje „na dálku“. Žáci v jednotlivých třídách
se zapojují do výuky několika možnými způsoby, podle výběru učitelů jednotlivých předmětů. Informace o způsobu výuky jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

A nakonec chci uvést – už se těšíme na nové děti z Chlebičova,
na nové šesťáky. Uvidíme se v září, ale ještě předtím dostanete
veškeré informace.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se do výuky spolu se svými dětmi zapojili – dohled při výuce je i u starších
dětí nezbytný.

Přeji hezké letní dny.
Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy
15

SPORT

Parkur – Nikol Janigová

Čekaly mě ZZVJ (zkoušky základního výcviku jezdce), které se
skládají z 5 částí. Z drezury, parkuru, předvádění koně, z bezpečného pohybu na jízdárně a z teorie. Den za dnem jsme trénovali
a připravovali jsme se na ten den, kdy se musí prokázat, že máme
dost zkušeností, abychom mohli jít dál. ZZVJ jsem dělala se svým
valachem v Chotěbuzi, odkud jsme ho i koupili. Byla jsem tam
i na závěrečném tréninku, který nás hodně připravil. Celé jezdectví je o jezdci a koni. Není to jako auto, které se zařadí a jede.
Kůň potřebuje speciální a odborné zacházení. I když je to velké
zvíře, je tak křehký, že se musí zacházet opatrně, aby si nevytvořil
zlozvyky a neoplácel to lidem.
Dne 29. 5. 2020 se tedy v Chotěbuzi konaly ZZVJ. V 8 hodin
ráno nás komise přivítala a řekla nám průběh a rozdělení zkoušek. Vylosovali jsme si čísla, která určovala pořadí. Jako první
bylo předvádění koní, kde se hodnotí stavba koně a jak ho jezdec
umí vést. Představíme se a povíme něco o koni a sobě a za jaký

subjekt jezdíme. Poté předvádíme – opět „na ruce“ – koně z klusu. Druhou disciplínou byl bezpečný pohyb na jízdárně. Tato část
zkoušky byla zavedena teprve nedávno, jedná se o to, že během
tzv. opracování (příprava koně) před drezurní zkouškou komisaři
hodnotí, jak znáte pravidla pohybu po jízdárně a jak je předvádíte
v praxi.
Třetí v pořadí zkoušek byly testy. Zkouška z teorie se skládá
z 35 otázek, z nich musí být minimálně 30 správně. Následovala
čtvrtá drezura, ze které jsem měla největší strach, protože se jí
moc s Okim nevěnujeme. Moc velký kůň na tak malý obdélník –
na ZZVJ se jezdí drezurní úloha Z1 na obdélníku 20 x 40 m. Předvádí se: střední krok, pracovní klus, pracovní cval a prodloužený
cval. Na zkouškách se nehodnotí samotný krok koně, ale posazení jezdce, pomůcky, přesnost a kvalita cviků. Nakonec jsme
to zajeli nejlíp ze všech disciplín.
Jako poslední přišel na řadu náš oblíbený parkur, ve kterém jsme
si byli jisti. Na zkouškách se jezdí parkur 80 cm. Hodnotí se hlavně sed jezdce, účinnost pobídek a vedení koně na parkuru.
Oki začal být těsně před startem neklidný, a tak jsem se bála,
aby vše vyšlo a neudělal nějakou hloupost, která by rozhodla
o našem konci. Nakonec vše proběhlo v pořádku a my jsme
ZZVJ splnili. Tímto můžeme startovat na oficiálních závodech.
Jsem ráda, že je to za námi, bylo to velmi náročné, a děkuji všem
za podporu a trenérům za přípravu!
Nikol Janigová

foto: Vendy Molinová

Po lehkém uvolnění karantény začali pořadatelé vymýšlet
náhradní termíny závodů, které se kvůli opatřením zrušily. Jako
první závod po karanténě se mi nabídly Květnové parkury Opava, které jsme s mým koněm Okim jako obvykle jeli za hobby
dvojice. V parkuru 80 cm na čas jsme dojeli jako třetí nejrychlejší
a nejbezchybnější dvojice. Následoval parkur 90 cm, kde jsme se
umístili na krásném 9. místě. Jelikož jsem jako hobby jezdec jezdila v závodech 4 roky na dvou koních, bylo na čase zkusit něco
jiného a přenechat první místa jiným dvojicím.
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Futsal ženy – pohár odložen na prosinec
Kvůli dopadu pandemie koronaviru se i futsal musel přeložit
na pozdější dobu. Finále poháru ve futsalu žen se tedy přesouvá
na první nebo druhý víkend v prosinci. Tento turnaj se uskuteční
v ostravské hale. Tequilky nezahálí a chtějí urvat svůj první “double”.

foto: Beáta Najvarová

Koncem listopadu také začíná další ročník 1. futsalové ligy
žen, kde budeme obhajovat prvenství a titul mistryň republiky.
V této sezóně se přesune konání tequilkovského turnaje z Ostravy do Malých Hoštic (každý tým první ligy musí uspořádat jeden
turnaj – týmy spolu hrají dvoukolově). Zde je nově postavená sportovní hala, kde jsme vřele vítány. Doufáme, že tato vzdálenost přiláká také fanoušky z Chlebičova, aby si mohli sami udělat obrázek,
jak takový ženský futsal vypadá.
Poklidné prázdniny a spoustu zdraví přejí Tequilky

Starší přípravka a mladší žáci
Po vynucené pauze jsme znovu začali trénovat 19. května.
Na tréninku šlo vidět, že se dětem po fotbalu hodně stýskalo. Zatím jsme stihli pouze dvě přátelská utkání. Mladší žáci hráli v pátek
29. května na domácím hřišti zápas proti Velkým Hošticím. Během zápasu naši borci předvedli hodně krásných akcí a potvrdili,
že během pauzy fotbal hrát nezapomněli. Po celý zápas jsme byli
lepším mužstvem a před našimi věrnými fanoušky jsme zvítězili
16:5. Starší přípravka hrála v sobotu 6. června přátelák proti Malým Hošticím. Zápas jsme zvládli a zaslouženě jsme vyhráli 14:7.
Do prázdnin ještě několik přátelských utkání stihneme. Pokud nám

to situace dovolí, tak starší přípravka odehraje 27. června turnaj
ve Štěpánkovicích.
Po letní pauze začneme znovu trénovat někdy v srpnu. I přes malý
počet hráčů jsme do dalšího ročníku přihlásili dva týmy. Prosím
rodiče, aby své děti odehnali od počítačů a mobilních telefonů
a poslali je na hřiště společně si s námi zatrénovat. Trénujeme každé úterý a pátek od 16:30.

foto: Jiří Hollesch

Na závěr bych chtěl poděkovat Marcelu Šupíkovi, který nám
u firmy DEK zajistil sadu nových dresů.
Jiří Hollesch, trenér
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SPORT

Fotbal muži
Fotbalový fanoušku,
bohužel se ze známých důvodů jarní část soutěže nedohrála.
Dovolte mi tedy zopakovat nejdůležitější události tohoto období.
Na březnové valné hromadě byl předsedou SK opětovně zvolen Kamil Stanjura. Muži po sehrání 4 přípravných utkání ukončili činnost a připravovali se individuálně. Dokončili se změny
v kádru týmu, odchody Jiřího Majewského do Rakouska a Adama
Teichmanna do Krnova. Naopak nově přišel Matěj Čip se Služovic.

20. 6. Chlebičov–Oldřišov
28. 6. Malé Hoštice – Chlebičov
3. 7. Chlebičov–Kravaře
Semifinálová utkání se odehrají v neděli 5. 7. v 15:00 a 18:00 hod.
na hřišti v Oldřišově.
V sobotu 11. 7. se na hřišti ve Štěpánkovicích sehraje zápas o třetí
místo v 15:00 hod. a finále poháru od 18:00 hodin.

Během nucené pauzy probíhala jednání o založení soutěže „Prajzský pohár“, do které jsme se rádi přihlásili. Je přihlášeno celkem
osm účastníků ve dvou skupinách:
Skupina A: Oldřišov, Chlebičov, Kravaře a Malé Hoštice.
Skupina B: Štěpánkovice, Bolatice, Kobeřice a Strahovice.
Trenéři Erich Říčný a Lukáš Gabaj tak mají příležitost vidět hráče
v plné zátěži. Dosud jsme sehráli dvě utkání s vítězným výsledkem.
V turnaji se objevují v našem dresu Vojtěch Koneczný a Martin
Stošek, hráči, o které usilujeme. Finálová část turnaje je naplánovaná na červenec, takže o konečném umístění našich borců Vás budeme informovat na Facebooku či ve zpravodaji na mistrovském
utkání. Nový soutěžní ročník 2020/2021 by měl mít výkop 16. 8.
2020, kdy Vás, fanoušky našich barev, srdečně zveme na utkání
našich mužstev.

Poděkování
V areálu naší obce, na fotbalovém hřišti SK Viktorie, vyrostla během jara nová zastřešená tribuna s kapacitou 48 diváků + místo
pro kameramana. Děkujeme tímto zastupitelům obce Chlebičov
za schválení a financování této stavby a také firmě FEMONT OPAVA, s. r. o., která tribunu postavila. Věříme, že bude sloužit ke spokojenosti všech fotbalových příznivců.
Za VV SK Viktorie
Vilém Axmann, vedoucí fotbalového oddílu,
Kamil Stanjura, předseda SK

Jubilea členů SK za 2. čtvrtletí 2020
Ilja Novotný / 70 let
Jan Martinček / 60 let
René Ihn / 50 let
Marek Tihelka / 40 let

Termíny utkání a výsledky „Prajzského poháru“ mužů:
31. 5. Oldřišov–Chlebičov 0:4 (góly: A. Korbel, J. Radek, L. Buga,
R. Kolig)
6. 6. Chlebičov – Malé Hoštice 5:2 (góly: A. Korbel 2, L. Buga,
J. Bena, F. Woch)
12. 6. Kravaře–Chlebičov 1:1 (gól: T. Boháč), penaltový rozstřel 5:3
pro Kravaře

foto: Lukáš Kaboň / VLM

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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POZVÁNKY/INZERCE

V případě špatného počasí
bude akce zrušena.

770
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POZVÁNKY/INZERCE
Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Chlebičově si Vás dovoluje pozvat na

45. CHOVATELSKOU VÝSTAVU
pořádanou ve dnech

4.–5. července
v areálu chovatelů v Chlebičově.
Připraveno bude bohaté občerstvení a kolo štěstí.

K příjemnému posezení spojenému s prohlídkou
vystavených zvířat srdečně zvou pořadatelé.
www.chovatelechlebicov.cz
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MĚSÍČNÍ
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PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

✆ 728 644 712
gastro zboží

·

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

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

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Zlatocola, s colovou příchutí

459,-/30L
659,-/50L

(1L=15,30)
(1L=13,18)

Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno

449,-/30L
599,-/50L
Bezinka

529,-/30L
699,-/50L

(1L=14,96)
(1L=11,98)

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

(1L=17,63)
(1L=13,98)

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-,
50L/ 1 000,- a 1 200,- (limo)

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

ZAL.

P

1298

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

www.pijsrozumem.cz
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Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

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

