Zpravodaj
obce Chlebičov

Vážení a milí spoluobčané,
přestože jsme nemohli společně rozsvítit vánoční strom, zazpívat koledy nebo uspořádat vánoční koncerty a večírky, i k nám
do Chlebičova zavítala adventní atmosféra. Můžeme si ji vychutnat
při večerních procházkách po vesnici, dýchá na nás z vyzdobených
obydlí, z vůně cukroví. Blížící se Vánoce nám týden co týden připomíná nový plamínek na adventním svícnu, který vyrostl uprostřed
obce.
Věřím, že Vás zářivá výzdoba potěšila a snad i přinesla to, co symbolizují jednotlivé svíce na věnci, které nesou jména Naděje, Mír,
Přátelství a Láska. Naději, že bude lépe, mír a pokoj ve světě i klid
v sobě, přátelství, které platí i při odloučení, láska, díky které žijeme. Přeji nám všem, abychom Vánoce prožili ve zdraví, v pokoji
a s láskou – s těmi, na kterých nám nejvíce záleží.

Dovolte, abych v závěru roku poděkovala za celý rok, jakkoliv byl
náročný. S pokorou děkuji za vše dobré, co přinesl, děkuji Vám, kdo
jste projevili laskavost, soudržnost, ochotu pomoci.
Ráda bych poděkovala těm, kteří neváhali obětovat svůj volný čas
pomoci a práci pro druhé nebo pro obec, zastupitelstvu, představitelům spolků. Velké díky patří kolegyním z úřadu a obecním zaměstnancům. V neposlední řadě bych své díky ráda adresovala
spolupracujícím firmám, které se podílely na úspěšných projektech v obci.
Drazí spoluobčané, milí sousedé, přátelé, kamarádi, přeji nám všem
zdraví, spokojenost a Boží požehnání, užijte si kouzelné Vánoce!

prosinec 2020

Zuzana Kašná
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Stručně z jednání zastupitelstva obce
zemků parc. č. 482 a parc. č. 483/28 vlastníka Obec Chlebičov
za pozemek parc. č. 480/16 o výměře 1 067 m2 vzniklý rozdělením pozemku parc. č. 480/1 vlastníka Aleše Königa s doplatkem.
• Zamítnutí žádosti o odkup pozemku parc. č. 482 a 483/28.
• Nabídka na odkup pozemku parc. č. 23/2 o výměře 101 m2
v k. ú. Chlebičov. Obec Chlebičov má zájem koupit pozemek
za cenu 200 Kč/m2.
• Zamítnutí nabídky na odkup stavby Prodloužení kanalizačního
řádu na pozemku parc. č. 510/15 v k. ú. Chlebičov.
• Nabídka na odkup pozemků parc. č. 627/74 o výměře 3 794 m2
a parc. č. 627/75 o výměře 3 403 m2 v k. ú. Chlebičov za 143
940 Kč.
• Revokace části usnesení č. 266/19 – komise pro výběr dodavatele rekonstrukce budovy na hřišti. Důvodem revokace je střet
zájmů.
• Nové složení komise pro výběr dodavatele na projekt Energetické
úspory v areálu fotbalového hřiště.
• Výsledky VŘ na projekt Energetické úspory v areálu fotbalového
hřiště – pořadí uchazečů a uzavření smlouvy s vítěznou firmou
Slezské stavby Opava za 7 499 001 Kč bez DPH.
• Projekt na opravu kanalizace na ulici B. Němcové, výběrové řízení
a komise pro výběr dodavatele.
• Dodatek ke smlouvě s firmou Tree Green Silesia na rekonstrukci
„malé umělky“.
• Projektový záměr na „Protipovodňový a informační systém pro obec
Chlebičov“ a podání žádosti o dotaci z OPŽP.
• Příkazní smlouva na projekt Energetické úspory MŠ a ZŠ v Chlebičově s firmou jk grant za 60 000 Kč bez DPH.
• Přijetí dotace na Projekt květnatých luk v k. ú. Chlebičov.
• Příkazní smlouva na akci Oprava kanalizace v obci Chlebičov
s jk grant za 30 000 Kč bez DPH.
• Záměr obce Chlebičov směnit majetek – pozemek parc. č. 483/7
se zemědělskou stavbou bez č. p. za mobilní skladovací prostor
s vyrovnáním na základě znaleckého posudku.
• Žádost Farnosti Velké Hoštice o finanční příspěvek 200 000 Kč.
• Návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje bydlení obce Chlebičov pro rok 2021.
• Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s firmou jk grant na administraci
akce Energetické úspory v areálu fotbalového hřiště.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Odměny pro členy komisí a výborů dle návrhů jejich předsedů.
• Změnu ceníku ke smlouvě s MMO o umístění odchycených psů.
• Projekt dosadby v Parku Chlebičov a na ulici Hlavní.
• Veřejnoprávní smlouvy s místními spolky na fin. příspěvky.
• Podání žádosti o dotaci na VO.
• Stav hospodaření obce Chlebičov, zůstatky na účtech.
• Průběh investičních akcí.
• Žádost o příspěvek na mladého sportovce – 3 000 Kč.
• Žádost Diakonie Broumov – 5 000 Kč.

NA 19. ZASEDÁNÍ DNE 17. ZÁŘÍ BYLO SCHVÁLENO:
• Rozpočtové opatření rozpočtu obce č. 8.
• Přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR – pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Chlebičov ve výši 450 000 Kč z celkových způsobilých výdajů 1 750 000 Kč.
• Přijetí dotace z OPŽP na projekt Energetické úspory v areálu fotbalového hřiště ve výši 2 295 672,50 Kč z celkových způsobilých
výdajů 4 591 345 Kč. Schváleno bylo zadání výběrového řízení
a komise pro výběr dodavatele.
• Zamítnutí žádosti Povodí Odry o úplatný převod pozemku parc.
č. 668/2 o výměře 1 157 m2.
• Výběr a smlouva na opravu komunikace na Arnoštov se zhotovitelem Silnice Morava za 573 366,20 Kč bez DPH.
• Smlouva s firmou Tree Green Silesia na zbývající část rekonstrukce „malé umělky“ za 259 349,66 Kč bez DPH.
• Příkazní smlouvy s firmou jk grant na:
- projekt Veřejné osvětlení v max. výši 40 000 Kč bez DPH,
- projekt Dopravní automobil v max. výši 25 000 Kč bez DPH.
• Veřejnoprávní smlouvy na návratné finanční výpomoci (NFV)
s úspěšnými uchazeči o kotlíkovou dotaci.
• Souhlas obce se zařazením území obce Chlebičov do území působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko.
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
• Výběr dodavatele pro realizaci LBK ÚSES L5 – biokoridor za ulicí
Vrchní – firmu Sadové úpravy za 248 525 Kč bez DPH.
• Doplnění usnesení č. 169/13 z 30. 1. 2020, kdy se místo
pro konání sňatečných obřadů doplňuje o prostory Kulturního
domu v Chlebičově.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu křížů s firmou TOMÁŠ
SKALÍK ATELIÉR na vícepráce ve výši 18 500 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Opatření proti koronaviru – aktuální pravidla, stav.
• Stavební povolení na rekonstrukci budovy na hřišti.
• Nového správce kulturního domu.
• Studii Areál Lipjo Chlebičov.
• Dotaci na notebooky pro ZŠ Chlebičov a ocenění p. uč. Kumové.
• Poděkování Charity Opava.
• Poděkování Domova Bílá Opava.
• Žádost Aleše Königa o směnu pozemku s budovou bez č. p.
• Zadání směnné smlouvy Mgr. Střílkovi.
• Jednání s MUDr. Dumbrovskou a s firmou Všeobecný lékař.
• Stav hospodaření obce Chlebičov.
• Studii „Vodní zdroj Chlebičov“ pro SmVaK.
NA 20. ZASEDÁNÍ DNE 4. LISTOPADU BYLO SCHVÁLENO:
• Plán inventur za rok 2020.
• Směnná smlouva na směnu pozemků parc. č. 483/62 o výměře 193 m2, parc. č. 483/63 o výměře 99 m2 a parc. č. 482/2
o výměře 957 m2 v k. ú. Chlebičov vzniklých rozdělením po2

Realizované akce a chystané projekty
Vážené dámy a pánové,

ředitelem Ševčíkem.

dovolte informovat Vás o dokončených projektech, ale i o těch, které
připravujeme.

S radostí můžeme uzavřít také akci „Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov“, na kterou nám poskytlo dotaci ve výši 717 905 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Poslední fází rekonstrukce byla náhrada střídaček, které už slouží
svému účelu. Doufám, že nám budou – stejně jako celé hřiště –
sloužit velmi dlouhou dobu. Prosím uživatele, dbejte na dobrý stav
i pořádek kolem střídaček.

V letošním roce se nám, i přes celkově nepříznivou situaci, podařilo
nemálo investičních akcí. Tou největší je jistě vybudování nové vodní
nádrže. Jednalo se o investici ve výši necelých 4,5 mil. Kč, přičemž
výstavbu jsme hradili z vlastních zdrojů.
V tuto chvíli je už nádrž dokončena. V litorálním pásmu byly vysazeny vodní rostliny, na břehu křoviny a listnaté stromy, usazena byla
i lávka k požeráku.

Ještě donedávna probíhaly dokončovací restaurátorské práce
na dvou křížích v obci. Jednalo se o projekty "Obnova kříže v obci
Chlebičov (u Slezské Siesty)" a "Obnova kříže v obci Chlebičov
(u Dvořáků)". Dotace v celkové částce 205 049 Kč byla přiznána Ministerstvem zemědělství ČR. Realizace se ujal restaurátor
Tomáš Skalík, kterému patří poděkování za velmi pečlivou práci
s nádherným výsledkem.

Cesta k realizaci ale nebyla jednoduchá – už samotné schvalování
projektu se řídilo přísnějšími režimy, než jsme očekávali, navíc byl
pozemek vázán nájemní smlouvou se zemědělskou společností s výpovědní lhůtou 10 let. Během výstavby jsme také bojovali
s nepřízní počasí – tolik dešťů snad nepamatujeme... Přes všechny
potíže byl ale rybníček úspěšně dokončen, a to dokonce s předstihem.

V oblasti životního prostředí se v listopadu podařilo dokončit dva
projekty – "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK
ÚSES L5" a projekt „Květnaté louky v k. ú. Chlebičov“ z programu
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), a to vždy se
100% dotací z životního prostředí. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) vznikl za rodinnou výstavbou na ulici Vrchní. Jde
o malý biokoridor, kdy bylo přímo za ploty zahrad našich občanů
vysázeno pásmo křovin, na sousedním větším pozemku pak kromě
keřů také dřeviny. Cílem bylo vytvořit pás oddělující výstavbu od pole
a chránit ji tak před postřiky apod.

Z Vašich reakcí vyplývá, že se Vám tůňka opravdu líbí, za což jsem
velmi ráda, děkuji za pozitivní ohlasy. Věřím, že uspějeme také
v jednání s vlastníky přilehlých pozemků, abychom mohli k rybníčku
vybudovat příjezdovou cestu.
Dovolte na závěr poděkovat: Ing. Hetmánkovi, projektantu firmy
AGPOL, za výbornou spolupráci, Svatopluku Kolářovi, který stavbu dozoroval, a to za odborný dohled, Michalu Zvoníčkovi, stavbyvedoucímu realizační firmy Lesostavby Frýdek-Místek, za více než
profesionální přístup – za jeho zapálení pro věc. V neposlední řadě
bych chtěla ocenit vstřícnost Kateřinské zemědělské v čele s panem

foto: Ing. Josef Mikolajský

foto: Ing. Josef Mikolajský

foto: Olga Zmelíková

foto: Ing. Josef Mikolajský

O založení luk v obci pojednává článek Mgr. Adriána Czernika,
který projekt připravil (a prakticky také celý zrealizoval) a kterému
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patří velké poděkování nejen za odvedenou práci u nás, ale také
za jeho zájem o přírodu obecně a aktivity směřující k obnově funkcí
krajiny celého Hlučínska.
Za dětským hřištěm, kde se setkávají ulice Máchova a Boženy
Němcové, jsme rozšířili a navýšili val, který chrání danou lokalitu
před vodou z přívalových dešťů. Hned letos se ukázalo, že je toto opatření účinné. S realizací nám pomohla firma Lesostavby Frýdek-Místek,
která pracovala na vodní nádrži.
Dole na ulici Hlavní jsme opravili povrch komunikace, a to část
pod zemědělským družstvem až po samý konec obce včetně úseků
komunikace směrem na Arnoštov, které nebyly v roce 2017 opraveny. Realizační firmou byly Silnice Morava a také jim bych chtěla
poděkovat za rychlé a pružné jednání a perfektně provedené opravy.

Další projektová dokumentace je připravena pro opravu kanalizace
na ulici Boženy Němcové. Veškeré opravy přitom hradíme ze svého rozpočtu, dotace na podobné akce prakticky neexistují, jedinou
možností je podání žádosti o dotaci na opravu povrchu komunikace.
Samozřejmě se o to pokusíme!

Připravované akce
Jako byla „projektem roku“ 2020 výstavba vodní nádrže, v příštím roce bude na prvním místě projekt rekonstrukce budovy
na hřišti. Je to poslední z obecních budov, která ještě není zrekonstruovaná. Máme už k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, stavební povolení nabylo právní moci, máme už také rozhodnutí o přidělení dotace OPŽP na „Energetické úspory budovy
na hřišti“. Ve výběrovém řízení se nejlépe dařilo nám dobře známé
firmě Slezské stavby Opava, která nabídla realizaci za 7,5 mil. Kč
bez DPH. Práce budou zahájeny v lednu a ukončeny v létě 2021.
Kromě zateplení a výměny kotlů na vytápění budou vyměněna okna
a zasáhne se také do dispozic – vedle stávajícího schodiště vznikne
zázemí pro rozhodčí a směrem k travnatému hřišti vyroste přístavba, na které bude terasa.

O dalším chystaném projektu v oblasti životního prostředí informuje
kolega Tomáš Pika v následujícím článku, bude se jednat o výsadbu
listnatých stromů na ulici Hlavní a v parku.
V rozpočtu na příští rok je rovněž plánován nákup nového dopravního automobilu pro SDH Chlebičov, na který poskytlo dotaci Ministerstvo vnitra ČR, a to na základě výzvy JSDH_V2_2021. Na jeho
pořízení nám poskytne 450 000 Kč z celkových způsobilých výdajů
1 750 000 Kč.
Držte nám palce, ať se vše podaří (a ještě více)!

foto: Štěpán Holas

Zuzana Kašná

Nový biokoridor
Vážení a milí spoluobčané,

předjednanou dotaci a doufáme, že zastupitelé tento návrh schválí.

určitě jste si již všimli, že se nám podařilo vysadit tzv. biokoridor za
novou zástavbou, na který jsme získali 100% dotaci. V rámci dotace
bylo vybudováno provizorní oplocení, které chrání výsadbu a které
může být po 5 letech odstraněno.

Dále jsme vysázeli květnaté louky na Luzarské kopce, kde plánujeme vysadit dalších cca 40 stromů. Více o květnatých lukách si
můžete přečíst v jiném článku v tomto zpravodaji.
Zároveň musím znovu, i když nerad, zopakovat výzvu majitelům
aut. Cesta a chodník nejsou parkoviště!
Pokud nedojde k nápravě, budeme nuceni požádat o pomoc Policii ČR.

V nejbližší době nás čeká projekt, kterým se zabýváme již delší
dobu. Jedná se o vysázení aleje na ulici Hlavní. Máme k dispozici
dva znalecké posudky (Ing. Putka, Ing. Kopřivová) a ty shodně nabízejí stromky Carpinus Betulus (sloupovitý habr na kmínku). Máme

Za komisi životního prostředí a dopravy Vám přeje krásné prožití
vánočních svátků
Tomáš Pika
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Projekt květnatých luk v k. ú. Chlebičov
V letošním roce se povedlo pro obec Chlebičov získat finanční prostředky (100 %) na založení dvou květnatých motýlích luk
z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK). Mezi
občany jsou místa známá také jako Luzarské kopce. Dále se založila
květnatá louka (zatím jsou vidět pásy) v parčíku u ZD. Jedná se o par.
č. 497/4, 386, 499 a 504 v k. ú. Chlebičov o rozloze do 1,2 ha.
Možná někteří z Vás zaregistrovali, že zde byly v průběhu listopadu
„rozorány" pruhy, plochy. Právě tam se traktorem se secím strojem
vysévala druhově bohatá travobylinná směs ŽIVA s dalšími druhy,
které odpovídají květeně Hlučínska.
Doposud byly travobylinné plochy koseny či mulčovány opakovaně během roku, což významně limitovalo byliny, ale také využívaní
těchto ploch pro hmyz a ptáky k úspěšnému přežití, vývoji, hnízdění
apod.
Travnatý porost bude mít charakter ovsíkových luk, které jsou
pro tento region typické, s vyšším zastoupením bylin, např. ročník
bolhoj, štírovník růžkatý, tolice dětelová, vičenec ligrus, jetel luční, jetel plazivý a další, objeví se i chrpy, kopretiny, šalvěje apod. Směs je
vybrána tak, aby odpovídala květeně regionálně fytogeografickému
členění a okresu Slezská pahorkatina, podokresu 74b, Opavská pahorkatina.
Důvodem realizace navrženého opatření bylo založení a vytvoření
nového prvku květnatých luk a podpora ohrožených a chráněných
druhů živočichů – bezobratlých a obratlovců. Poslední zbytky druhově relativně bohatších trávníků byly zničeny v rámci kolektivizace a dalšího průmyslového obhospodařování krajiny Hlučínska
do převratu v roce 1989, část luk zanikla i po tomto období.
V současné době je vesnice obklopena rozsáhlými bloky intenzivně obhospodařované zemědělské půdy bez výraznějšího členění
s minimálním podílem nelesní či lesní vegetace, s nízkou ekologickou stabilitou.
Hlučínsko mělo v roce 1954 téměř 2 800 ha luk a pastvin s řadou
vzácných druhů rostlin včetně orchidejí a celé řady bezobratlých
(motýli, samotářské včely, čmeláci). Do současné doby se na celém
Hlučínsku dochovalo přibližně jen 10 ha ovsíkových luk, kde se tyto
dříve běžné a dnes již vzácné luční formace zachovaly. S likvidací
živočišné výroby došlo i k ústupu pěstování jetelotravních porostů
na senáž, seno, které alespoň dílčím způsobem poskytovaly nektar,
pyl, úkryty alespoň pro nejběžnější druhy denních motýlů, čmeláků
a samotářských včel, ale i pro další druhy nelesní krajiny, jako jsou
ustupující druhy ptáků (koroptve, skřivani, strnadi, bramborníčci,
konipasi, ťuhýci) či savci (zajíci) či ještě se vzácně vyskytující křečci
polní.
Právě z tohoto důvodu provedla obec Chlebičov realizaci prvků.
Tímto krokem chce obec vytvořit modelovou extenzívně obhospodařovanou louku a sad starých krajových odrůd (na zavařování
i kořalku) a podpořit populace skupin výše uvedených druhů bezobratlých, ale také polních ptáků.
Bude se jednat teprve o pátý projekt tohoto druhu na Hlučínsku
ve volné krajině. Zatím je květnatá louka s polním sadem k vidění
v Oldřišově, v Bolaticích, Borové a Vřesině, kde jsou patrně nejdále

foto: Mgr. Adrián Czernik

(cca 133 ovocnanů v sadu a 1,2 ha louky založené v roce 2018).
Tímto opatřením chceme přispět k obnově a stabilizaci krajinných
prvků kolem vesnice podobně jako u letošní realizace lokálního
biokoridoru Územního systému ekologické stability (ÚSES) za ulicí
Vrchní s výsadbou místně původních druhů plodonosných křovin
a dřevin. Ještě nás však čeká mnoho práce, v běhu je krajinná studie,
která přinese nástin řešení, jak dále postupovat při obnově krajiny
při spolupráci s občany, zemědělci a spolky.
Chceme se vydat cestou obnovování a výsadby spíše ovocných dřevin a plodonosných keřů či zatravňování erozně narušených ploch
místo lesnických výsadeb, neboť v dnešní krajině schází jak potrava
pro zvěř, tak nelesní úkryty a klidová místa. Při projektování budou
ponechána místa pro přejezdy zemědělské techniky.
Proč se tato opatření provádějí? A k čemu je to vlastně dobré? Byliny, které od jara do podzimu pokvetou, budou vytvářet pyl a nektar
– potravu pro včely, které pak opylují naše ovocné stromy, ale i další
plodiny. Dále bude květnatá louka sloužit dalším „létajícím drahokamům“, jako jsou denní a noční motýli (můry), čmeláci, pestřenky,
samotářské včely. Všechen tento hmyz patří mezi významné opylovače rostlin. Hmyz pak poskytuje potravu ptákům. Kvetoucí louka
přináší silný estetický zážitek, klid a odpočinek, je možno sbírat květy
do kytic nebo bylinky na čaje. Učit se poznávat rostliny, vidět zase
po čase motýla, čmeláka nebo skřivana.
Aby zde mohly louka a hmyz prosperovat, nesmí se louka mulčovat (nejhorší technologie likvidující vše živé), ale kosit a ponechávat
při první (červnové) a druhé seči (srpen/září) alespoň 1/3 založené
louky nepokosené, aby hmyz měl pořád potravu včetně jejich housenek a dalších stádií. Aby také mohly kukly a vajíčka hmyzu přežít
do dalších let, opět se jiná 1/3 louky ponechá při druhé seči do následujícího roku. Tato ponechaná plocha se pokosí v červnu dalšího
roku. Stále tak zde bude místo pro hmyz a rostliny, dokážou dozrát
a vysemenit. Zájemci o seno jsou vítáni.
Někomu může rozloha 1,2 ha květnaté louky připadat jako nicotná
kapka, ale někde je potřeba začít.

Dnes již patrně nezjistíme, zdali následující výrok skutečně pronesl Albert Einstein, který rád formuloval odvážná tvrzení, že "pokud by včely
zmizely z povrchu země, člověku by zůstaly pouhé čtyři roky života".
Jisté ale je, že v bohaté krajině plné rostlin a zvířat se člověku žije
podstatně lépe než ve zničené krajině bez nich.
Mgr. Adrián Czernik
5
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Anketa
pro naše nejmenší

Bezúročné půjčky
nebo bytové jednotky jsou oba manželé (podle společného jmění
manželů), podávají žádost o poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov
oba manželé společně na jedné žádosti.
Všichni doufáme, že této možnosti využijete a co nejvíce z Vás si
požádá o přidělení NFV z FRB pro rok 2021. Žádosti o poskytnutí
NFV z FRB můžete podávat na předepsaném formuláři osobně
na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově, a to v době od 4. 1.
do 30. 3. 2021. Došlé žádosti budou na základě předem daných
kritérií vyhodnoceny členy komise a posléze budou předloženy
Zastupitelstvu obce Chlebičov.
Žadatelé, kterým bude zastupitelstvem schválena půjčka, musí
provést požadované úpravy či zvelebení svých obytných domů
nebo bytových jednotek do 30. 11. 2021. To znamená k 10. 12. 2021
doložit finanční vyúčtování půjčky.
Bližší informace, včetně všech formulářů, jsou k dispozici na úřední
desce obce Chlebičov, dále pak k nahlédnutí a případnému tisku
v sekci účelové dotace z FRB na webových stránkách www.chlebicov.cz.

Vážení spoluobčané,
stejně jako vloni i letos Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo
na svém 20. zasedání dne 4. 11. 2020 pod bodem jednacím
294/20 Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB –
vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí (dále jen NFV) z Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB) obce
Chlebičov pro rok 2021.
Veškeré podmínky pro splnění podání a schválení žádostí o půjčku
byly stejně jako pro rok 2020 zachovány. Pro zjednodušení dokladování některých příloh k žádosti byly již pro rok 2020 schváleny
následující změny pro žadatele o NFV:
1. Žádost není omezena stářím objektu.
2. K zajištění návratné finanční výpomoci nově žadatel dává souhlas k inkasním platbám z účtu žadatele.
3. Částka půjčky je až 100 000 Kč.
4. Pro žadatele o půjčku pro rok 2021 je termín podávání žádostí
do 30. 3. 2021.
5. Ručitel doloží Čestné prohlášení ručitele o převzetí závazku –
ručitelské prohlášení v souladu se zák. č. 89/2012 Sb.

V případě dotazů Vám bližší podrobnosti sdělí pracovnice Obecního úřadu v Chlebičově.
Protože je období adventu, dovolte mi, vážení spoluobčané, popřát
všem hezké vánoční svátky, zdraví, štěstí a dobrou mysl v roce 2021.

Celkový objem finančních prostředků na poskytnutí NFV z FRB
obce Chlebičov pro rok 2021 byl ke dni 31. 10. 2020 stanoven
na 761 206 Kč. Na dobu čerpání, tj. od února roku 2021, je předpoklad 800 000 Kč.
Žadatelem nebo žadateli mohou být pouze majitelé obytných
domů nebo bytových jednotek, které se nachází v katastrálním
území obce Chlebičov. V případě, že vlastníky obytného domu

S pozdravem
Ing. Jiří Stiborský,
předseda stavební komise a FRB
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Slovo pana faráře
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období prvního týdne adventu, což je pro nás příležitost přijmout smysl čekání a využít tento čas k obnově našeho nitra.
Proto bych se spolu s vámi chtěl zamyslet nad obsahem tohoto
liturgického období (adventu) a také nad skutečností naší víry.
Advent pochází z lat. slova adventus – příchod nebo opětovný návrat. V našem běžném pojetí se jedná o období čtyř neděl,
kdy se připravujeme na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
V době adventu při bohoslužbách nebo duchovních obnovách se
zpívá starodávný chorální zpěv ze 14. stol. „Ejhle, Hospodin přijde
a všichni svatí jeho s ním; a bude v onen den světlo velké, aleluja.“
A než přijde, je zapotřebí čekat, tak jak to činil izraelský národ.
Položme si otázku: Očekává dnešní člověk Spasitele? Dokonce
můžeme říci, že mnoha lidem dnešního světa je z hlediska jejich
zájmů Bůh naprosto cizí. Zdánlivě Ho nepotřebují: žijí, jako by neexistoval, a co hůře, jako by byl překážkou, kterou je třeba odstranit,
abychom se mohli realizovat. Buďme upřímní, i někteří věřící se
nechávají zlákat různými chimérami a svádět scestnými naukami.
Proto je nanejvýš potřebné, abychom očekávali toho pravého Spasitele, a proto je zde advent, abychom se připravili na toto veliké
tajemství Kristova příchodu (modlitbou, pokáním, četbou písma,
povzbuzením nejbližších nebo také poctivou prací atd.).

pravdu Vánoc, kterou Ježíš narozený v chudobě jeslí velmi názorně
představil. On přichází všem nabídnout radost a onen mír, které
jedině mohou naplnit očekávání naší lidské duše.
Přeji Vám všem požehnaný advent, radost z narození Ježíše Krista,
pravé štěstí, pokoj do Vašich rodin a potřebné zdraví.
P. Mgr. Radovan Hradil, Th.D.

Tedy úkolem nás křesťanů je šířit svědectví vlastního života, onu

Tříkrálová sbírka bude, ale jinak
Vážení a milí obyvatelé Chlebičova, zdravím Vás z Charity Opava.

z Vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit, a to tak, že
nebudou obcházet dům od domu, ale budou na Vás 2. a 3. ledna
čekat v místní kapli, kam budete moci Váš případný dar přinést.

Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci,
která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.

Nabízíme také možnost zúčastnit se sbírky online a přispět
na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro Charitu
Opava 77708012. Více informací na www.charitaopava.cz.

Malí i velcí koledníci obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním
požehnání a všeho dobrého do nového roku. Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět do pokladničky na dobrou věc. Peníze pak
po celý rok pomáhají potřebným.

Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno
dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2021

V tomto roce jsme tak z vykoledovaných darů mohli podpořit seniory a vážně nemocné lidi, o které se naše terénní služby (pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím prostředí.
Také jsme mohli i díky těmto darům dokončit přestavbu chráněných dílen, ve kterých nachází smysluplnou práci více než 160 lidí
s handicapem z celého Opavska. Vaše dary pomohly také mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením a lidem,
kteří se neočekávaně ocitli v krizi.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít opět pro naše terénní služby, které poskytují pomoc seniorům a pacientům v terminálním stadiu, a také lidem s mentálním postižením a chronickým
duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně
terapeutické dílně Radost.
Nová sbírka bude vzhledem k epidemiologické situaci probíhat jinak než v minulých letech. Jsme proto velmi rádi, že se koledníci
7
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Výzva všem občanům

Výzva majitelům psů

Vážení spoluobčané,
jelikož nám nastalo zimní období, dovolte mi obrátit se na Vás opět
s žádostí týkající se zimní údržby v naší obci. Děkujeme za Vaši
pomoc při odklízení sněhu před svými domy. Pomáháte tím nejen
udržovat pořádek v obci, ale hlavně pěším bezpečně se pohybovat
po chodnících. Není totiž v silách zaměstnanců obce vše odklidit
ihned – musí přednostně odklízet veřejná prostranství, jako jsou
zastávky, úřady, obchody atd.
Současně se obracím na řidiče, aby svá vozidla neparkovali
na chodnících – nejen z důvodu zimní údržby, ale ze zákona je toto
stání zakázáno, proto se zbytečně vystavujete případnému postihu ze strany Policie ČR. V zimních měsících je to rovněž problém
pro traktor s pluhem, kdy auta zaparkovaná podél chodníků brání možné bezproblémové zimní údržbě komunikací v obci. Pokud
to bude jen trochu možné, parkujte svá vozidla na místech k tomu
určených – a hlavně na svých pozemcích.
Prosím o ohleduplnost a vstřícnost.
Děkuji za pochopení!
Kamil Stanjura

Vážení občané,
děkujeme, že se snažíte naši obec zvelebovat a Vaše krásné vánoční výzdoby jsou toho důkazem. Proto je velmi smutné, když
na ulicích a chodnících vidíte neodklizené psí hromádky. Každý majitel psa má povinnost po svém miláčkovi uklidit –
v opačném případě se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku a hrozí mu pokuta až 20 000 Kč! Doporučujeme využít možnosti nabídky sáčků na psí exkrementy, které jsou
k dispozici na OÚ v průběhu celého roku. Děkujeme všem zodpovědným pejskařům!

Čísla čipů označených psů
Obecní úřad v Chlebičově žádá majitele psů, kteří ještě nedodali
čísla jejich čipů, aby tak učinili do konce ledna 2021. Číslo čipu
včetně identifikace psa (tj. jméno majitele, adresa) stačí zaslat
formou fotografie nebo skenu na e-mail: obec@chlebicov.cz.
Děkujeme.

Revitalizace dopravního značení
něny svislými dopravními značkami. Další ulice a oblasti budou
následovat opět v příštím roce.
Kamil Stanjura

foto: Kamil Stanjura

V naší obci pokračuje postupná obměna a opravy nevyhovujícího
dopravního značení, kterou provádí firma TKAREB Dopravní značení. V první části už bylo značení opraveno při výjezdech z obce,
na silnici III/0468 (Velké Hoštice – Chlebičov – Pusté Jakartice),
a to na ulici Vrchní, Hlavní a Komenského.
Dokončena byla i druhá část – jedná se o revitalizaci trvalého svislého dopravního značení v oblasti ul. Máchova, Boženy Němcové,
Haškova a přilehlých ulic.
Ještě letos bude taktéž opravena ulice Školní, v rámci zvýšení bezpečnosti provozu v dotčeném úseku komunikace budou
na vozovce umístěny zpomalovací prahy Z 2, které budou dopl8

Oslavy význámných životních
událostí na úřadě

Příspěvek mladým sportovcům
Komise pro kulturu vzdělávání a sport podporuje mladé talenty
naší obce. Víme, jak dokáže aktivní, případně vrcholový sport zatížit
rozpočet každé rodiny, proto neváhejte a obraťte se na obecní úřad.
Máte doma úspěšného potomka, který sbírá úspěchy a tím i reprezentuje rodnou obec? Pokud ano, podpoříme volnočasovou aktivitu
dítěte částkou 3 000 Kč z rozpočtu obce.
I v této době, kdy je většina volnočasových aktivit pozastavena, máte
nárok na čerpání příspěvku. Je to velice jednoduché. Stačí poslat
žádost na obecní úřad, kterou komise pro kulturu, vzdělávání a sport
posoudí a zastupitelstvo obce žádost schválí. Žádost musí obsahovat jméno dítěte, spolek, který reprezentuje, a také dosavadní malé
i větší úspěchy (účast na turnajích, případně umístění). Příspěvek se
nevztahuje na členství ve spolcích a sdruženích obce Chlebičov!
Těšíme se, že také v roce 2021 budeme rozdávat příspěvky a podporovat mladé talenty naší obce!
Veronika Königová,
předsedkyně komise pro kulturu, vzdělávání a sport

Slavnostní ceremonie vítání občánků se bude konat dle aktuální epidemiologické situace v ČR. V případě pozitivního vývoje se
uskuteční v neděli 14. března 2021 v 10.00 hod. a v 11.00 hod.
v obřadní síni Obecního úřadu v Chlebičově. Jako každým rokem
bude připraveno vystoupení dětí ze školy a také bude zajištěn fotograf a kameraman. Kromě fotografií a videozáznamu rodiče pro své
děti obdrží finanční dar. Z důvodu nové legislativy se rodiče k obřadu
vítání občánků hlásí sami. Přihlášky si můžete vyzvednout na OÚ
v Chlebičově již od 4. ledna. Termín pro odevzdání je 19. února
2021 na tomtéž místě.
Zároveň žádáme občany, kteří v roce 2021 oslaví zlatou, kamennou či diamantovou svatbu a chtějí si to se svými nejbližšími
na úřadě připomenout, ať přijdou osobně, nebo volají na číslo
553 764 560. Rádi s Vámi oslavíme toto krásné životní výročí!
Jana Fussková

Platby za komunální odpad 2021
Poplatek za komunální odpad a psy je dle platných OZV splatný do
31. ledna příslušného roku. Z důvodu zkvalitňování služeb občanům
a s ohledem na dodržování opatření v rámci epidemie COVID-19
je možné platit poplatek za KO a psy bezhotovostně na účet obce
Chlebičov. V případě, že si vyberete tento způsob platby, bude nutné
z důvodu identifikace poplatníků zachovat tento postup:
VS: číslo popisné domu
SS: počet osob včetně psů, za které je poplatek placen
Částka: 200 Kč/1 osobu + 150 Kč/1 psa = 350 Kč
Poznámka: vypsat jednotlivá jména + počet psů
Příklad pro 5člennou rodinu se 2 psy, která bydlí na č. p. 318:
VS: 318 / SS: 7
Částka: 5*200 Kč + 2*150 Kč = 1 300 Kč
Poznámka: Jan, Jana, Petr, Petra, Natálie + 2 psi

Úhrada poplatků je možná od 2. 1. 2021 do 31. 1. 2021 na číslo účtu
obce: 1841360339/0800.
Po připsání částky na účet obce Chlebičov bude možné (doporučujeme v únoru) vyzvednout si pytle na plasty, sáčky pro psy, svozový
kalendář, známky na popelnice (odvoz odpadu do vydání známek
bude zajištěn) a nově i sadu 3 tašek na třídění odpadu. Pokud budete
potřebovat pytle na plasty dříve, je možné se domluvit telefonicky
na tel. č.: 553 764 560 nebo 602 136 381. Platba poplatků v hotovosti je i nadále možná, prosíme však o dodržování rozestupů, dezinfekci rukou, použití roušky a dodržování úředních hodin.
V případě, že bude občan potřebovat přihlásit psa, nového člena domácnosti či vyplnit čestné prohlášení pro trvale nežijící občany, stále
bude potřeba jeho osobní přítomnost. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad v Chlebičově

Sada tří tašek bude praktickým pomocníkem
Tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru se staly hitem v celé řadě obcí České republiky a přinesly větší komfort třídění odpadů v domácnostech. Proto se obec Chlebičov ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem a Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., v letošním roce rozhodla podpořit třídění odpadů pořízením těchto praktických žluto-modro-zelených sad tašek
i do Vašich domácností.
Sada na třídění odpadů obsahuje snadno omyvatelné tašky, které je
možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně
odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky
jsou určeny na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Výhodou je,
že pokud se žlutá taška naplní například PET lahvemi, je možné ji
od ostatních odejmout a vynést do kontejneru na plasty samostatně.
Stejně snadno lze ze sady odebrat také ostatní tašky. Podobně jako

na samolepkách na barevných kontejnerech jsou také na taškách
zobrazeny jednotlivé druhy plastů, papíru a skla, které je do nich možné vhazovat. V případě dalších dotazů se mohou občané obrátit přímo
na obecní úřad. Obec poskytne občanům tyto sady zdarma jako poděkování za zodpovědný přístup k nakládání s odpady.
Občané tašky obdrží na Obecním úřadě v Chlebičově při platbě poplatku za komunální odpad v lednu 2021.
Ing. Eva Drimlová,
regionální manažer EKO-KOM, a. s.
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Setkání jubilantů

foto: Ing. Josef Mikolajský

Letošní setkání jubilantů jsme uspořádali symbolicky 1. října, což
je Mezinárodní den seniorů! Od 15.00 hod. v restauraci Slezská
Siesta slavilo svá životní jubilea celkem 18 občanů Chlebičova.
Odpoledne bylo velmi příjemné. V úvodu poděkovala paní starostka přítomným seniorům za jejich celoživotní přínos, následně
i s panem místostarostou Kamilem Stanjurou každému jubilantovi věnovali dárek od obce Chlebičov. Zábavu letos obstaralo hudební duo Magion v podání Roberta Harasima a Vladimíry
Jaškové a sklidilo velký potlesk. Několik párů si i rádo zatančilo.
Z 18 jubilantů oslavili tři 70 let, dva vzpomínali na období 75 let,
osm si připilo na 80 let, tři ušli krásných 85 let cesty životem a dva
dokonce přes 90 let. Pro zajímavost: nejstarší občankou Chlebičova je paní Marie Říčná a z mužů pan Gerhard Kubela. Děkujeme
všem přítomným a těšíme se na příští rok.
Jana Fussková

Den sportu a zdraví se vydařil na 100 %!
Den sportu a zdraví měl v Chlebičově svou premiéru v neděli
20. září. Ve 13 hodin odstartoval 15. ročníkem běhu O chlebičovský
věnec. Celkem se ho zúčastnilo 77 běžců v sedmi kategoriích.
V hlavní kategorii mužů zvítězil David Kořený z Opavy. V kategorii
mužů nad 50 let byl nejrychlejší Jiří Bořucký. V ženách, po urputném souboji v cílové rovince, zvítězila Marcela Fussková. V kategorii nejmladších dětí vyhrál Ernest Baránek, v druhé dětské kategorii
jeho sestra Ellen Baránková. Pro vítězství si v třetí dětské kategorii
doběhl Filip Novák a mezi nejstaršími dětmi byl nejrychlejší Lukáš
König. Vítězům srdečně gratulujeme!

Fero König, Pavel Poštulka, Aleš Gibes.
Moderátor – Lumír Sedláček.
SK Viktorie Chlebičov (občerstvení) – Eva Balarinová, Aleš König,
Marek Tihelka, Michal König, Kamil Stanjura.
Zdravotnice – Šárka Postupová.
Obecní zaměstnanci – Roman Stanjura, Jiří Woch, Jaroslav Vilášek, Josef Šupík, Vilém Axmann.
Zuzana Kašná a Veronika Königová

O doprovodný program se postaraly skupiny Fenix Opava, Team
Parkour/Freerun Prajzská a půjčovna vozítek Fičíme. Své příznivce
si opět našla Tak trochu jiná točená.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Děkujeme všem účastníkům a návštěvníkům! Děkujeme také
sponzorům akce: Breda & Weinstein, TARRA pyrotechnik s.r.o.,
Opavský a Hlučínský deník, Minikaravany Petra, Krásná práce,
Lavender zdravá výživa.
Největší poděkování ale patří organizátorům:
Za Komisi pro kulturu, vzdělávání a sport obce Chlebičov – Veronika Königová, Ester Medková, Petra Stará, Roman Novák, Martin
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Zahrádkáři
V neděli 13. září se uskutečnila výstava ovoce a zeleniny, k tomu se
podávalo kafe a domácí koláče, které upekli členové i nečlenové –
za což jim velice děkujeme. A aby toho nebylo málo, prodávaly se
langoše. Počasí nám neskutečně přálo a my jsme byli mile překvapeni návštěvností. Celkem 28 lidí se přišlo pochlubit svými výpěstky.
K vidění i k ochutnání bylo třeba i domácí kysané zelí, marmeláda
z červené řepy, olej z levandule, likér z višní, hruškovice a jiné dobroty.

Vím, že svátky budou jiné, než jsme zvyklí, ale mějme na mysli,
že záleží jen na nás, jaké si je uděláme.
Hodně optimismu v roce 2021 přeje za zahrádkáře
Ivana Lavická

Dne 10. 10. jsme šli na brigádu kolem skládky a věřte nebo ne, znovu
jsme našli nejen plasty, ale i kabely, sklo, a dokonce cestou zpět i nově
odhozené plechovky.
Toto čtvrtletí oslavil pan Gerhard Kubela neskutečné 95. narozeniny.
Za zahrádkáře přeji zdraví, štěstí a pohodu v rodinném kruhu.
foto: Zuzana Kašná

Manželé Bořučtí oslavili krásnou diamantovou svatbu. Přejeme jim
štěstí, lásku a spokojenost do dalších společných let.
Tento zpravodaj je poslední v tomto roce. Děkujeme všem, kteří přišli
pomoct na akce nebo brigády. Také děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás přišli podpořit na těchto akcích. Na rozloučenou přejeme našim spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok.

SDH Chlebičov
Na stránkách YouTube / SDH Chlebičov muži 2020 máte možnost zhlédnout video, které obsahuje sestřih shrnující několik pohárových soutěží a tréninků, kterých se letos naše mužstvo zúčastnilo. Přestože to byla sezóna velice krátká, výsledky byly poměrně
dobré, a proto je také sportovní družstvo namotivováno a těší se
na sezónu nadcházející.

70 let – a Jan Šupík – 60 let. Srdečně gratulujeme a přejeme
mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Vzhledem k situaci jsme se letos nemohli sejít u tradičního rozsvěcení vánočního stromku, při kterém se vždy v hojné účasti sejdeme, vychutnáme si horký svařák a děti zazpívají koledy. O to více
se těšíme na rok nadcházející, kdy si snad všechny tradice, včetně
těch vánočních, užijeme naplno! Přejeme Vám všem jménem celého sboru SDH v roce 2021 mnoho štěstí, zdraví, úspěchů, lásky
a Božího požehnání.
Radka Königová

Svatební zvony zazněly pro tři naše dlouholeté členy! Gratulujeme Jiřímu a Lence Wochovým, kteří uzavřeli svůj sňatek v září.
A taktéž blahopřejeme novomanželům Petrovi a Petře Čechovým,
kteří svůj vztah zpečetili v listopadu.
V prosinci oslaví kulaté narozeniny pánové Gerhard Lokoč –

Drakiáda
FC Bžž vám všem přeje pohodové Vánoce a po Novém roce
bezcovidový rok 2021.

V neděli 4. října se obě fotbalová hřiště zaplnila dětmi všech
věkových kategorií. Konala se totiž pravá Bžžácká drakiáda.
Na obloze se vystřídala všechna roční období. Chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo, chvíli bylo teplo, chvíli zima. Nikomu to ale
nevadilo, všichni pouštěli své draky s úsměvem a nadšením.

Mějte se rádi!

foto: Martin Fero König

Byl to poslední den, kdy jsme se mohli legálně scházet. Děti obdržely nějaké dobroty, džusíky, párky v rohlíku. Rodiče si mohli,
mimo jiné, zakoupit pravý moravský burčák. Myslím si, že to
bylo povedené odpoledne. Děkujeme moc, že jste všichni přišli
a užili si s námi čerstvého vzduchu, pohody a radosti z létajících
draků.
Za FC Bžž Martin Fero König
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Chovatelé
Zhodnocení výstavní činnosti za letošní rok:
Jak jsem se již zmínil v minulém čísle, první víkend v červenci jsme
pořádali naši výstavu v Chlebičově. Ostatní výstavy v okrese byly ze
známých důvodů odvolány, ale některé se uskutečnily, jako například ve Velkých Hošticích, kde na vystavenou kolekci králíků stříbřitý malý získal Lukáš Weiss pohár za nejlepší kolekci výstavy a Jiří
Weiss na kolekci vídeňských šedých čestnou cenu. Také se konala
výstava v Hradci nad Moravicí, kde jsme rovněž získali čestné ceny
na stříbřité a vídeňské králíky. V Kylešovicích získal putovní pohár
Walter Rossmann na kolekci vídeňských modrých a Jiří Weiss obdržel dvě čestné ceny.

ného králíka a šťávu, ve které se maso dusilo. Omáčka má být
sladkokyselá. Oba recepty jsou trochu nezvyklé, můžeme si proto
vše připravit den předem, maso se v omáčce lépe rozleží, a pak
jenom ohřát.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok Vám přejí CHOVATELÉ!

Ve dnech 19. a 20. září se v Přerově konala 50. celostátní výstava
mladých králíků a 12. celostátní výstava drůbeže, které se zúčastnilo pět našich členů. Čestné ceny získali Patrik Wieder na rýnskou slepici černou a na wyandotky stříbrné černě lemované a Jiří
Weiss dvě čestné ceny na vídeňské šedé.
Pro zpestření přidáváme staročeský recept na úpravu králíka
na vánoční stůl:

foto: Jaroslav Trávníček

Králík dušený na zelenině s tmavou omáčkou
Osoleného králíka vložíme na zeleninový základ, tj. tuk, cibule,
na plátky pokrájená zelenina, přidáme trochu česneku a dusíme
nebo pečeme do měkka. Podléváme teplou vodou nebo vývarem
z hlavy. Zvlášť uděláme – opět ze zeleniny, cibule, tymiánu, trochy sušených nebo čerstvých borůvek či bezinek, sušených švestek – odvar, který zahustíme strouhaným perníkem a přidáme
na karamel opražený cukr. Omáčku okyselíme citronem a povaříme do zhoustnutí, potom procedíme. K tomu přidáme nakráje-

Z činnosti MS Angelika
Za myslivecký spolek Angelika Chlebičov přeji všem občanům
Chlebičova, Malých a Velkých Hoštic klidné Vánoce, kopu štěstí
a hlavně hodně, hodně zdraví do nového roku 2021. Věřme,
že bude lepší než ten současný.
Martin Hanke

Tak jako všem, i nám pandemie zasáhla do činnosti. V létě jsme zrušili náš tradiční myslivecký den. Vzhledem k tomu, jaké bylo ten den
počasí, to byl dobrý tah. Když to situace dovolovala, tak jsme se pravidelně scházeli na naší myslivecké chatě a prováděli jsme běžnou
údržbu našich zařízení.
Na poslední chvíli jsme uskutečnili tradiční zabíjačku, i když v omezené
sestavě.
K zimnímu přikrmování jsme nakoupili dostatek krmiva a uskladnili
ho v našich skladech. Letošní rok zvěři přál a jsou vidět mladí zajíci
i bažanti. Takže krmení bude potřeba.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Dne 28. 11. měl proběhnout náš první hon, ale vzhledem k omezením,
která by pořádání honu provázela, jsme se rozhodli hon zrušit.
Následující hon se bude konat 12. 12. a doufejme, že situace bude příznivější.
Myslivci z MS Angelika by touto cestou chtěli poděkovat Obci Chlebičov za vybudování rybníku, který se podle mého velmi povedl. Ještě
letos plánujeme instalovat do jeho okolí krmné zařízení pro bažanty.
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MŠ Chlebičov
Podzim ve školce jsme prožili moc hezky a naštěstí ve zdraví.
Na začátku září jsme se byli podívat na krásnou výstavku ovoce a zeleniny, kterou zpestřily obrázky dětí ze školy a školky. Děti
navštívily vzdělávací program ,,Život má mnoho podob” věnovaný
handicapovaným lidem a jejich životu. Děti také zhlédly vzdělávací
pořad ,,Méďa zdravotník” zaměřený na bezpečnost a první pomoc
při úrazech. Na konci října jsme si užili Halloweenské dopoledne.
Děti i paní učitelky přišly v krásných kostýmech a celé dopoledne pak všichni společně soutěžili, tancovali a mlsali sladké dobroty. Na začátku prosince školku provoněla vůně medu a skořice,

a to proto, že jsme s dětmi pekli výborné medové perníčky. Oslavili
jsme také svátek sv. Mikuláše, kdy opět děti i paní učitelky přišly
v kostýmech čertíků, andělů a Mikulášů. Celé dopoledne vyplnilo
soutěžení a tancování a děti byly od Mikuláše obdarovány balíčkem dobrot. Ke konci prosince nás ještě čeká společné posezení
u vánočního stromečku a čekání na Ježíška a jeho nadílku.
Přeji všem pokojný adventní čas, mnoho zdraví a pohody v příštím
roce.
Jana Borunská

ZŠ Chlebičov
Drakiáda
Na pátek 9. října jsme si objednali krásné počasí, protože jsme měli
naplánovanou drakiádu, na kterou se děti moc těšily. Sice nebyl
silný vítr, ale draci tento rok nezlobili a vzlétli i tak.
A my jsme se mohli kochat pohledem na krásné, barevné a originální draky. A nejen my, ale také rodiče, kteří nás navštívili a dětem
také pomáhali. Za účast, snahu a trpělivost všichni účastníci dostali
medaili a sladkou odměnu.
Zuzana Slavíková

Den zvířat 2020
4. říjen – svátek zvířátek – jsme si připomněli i v letošním školním
roce. Žáci 5. třídy představili spolužákům ve třídách své domácí
mazlíčky a připravili si o nich zajímavé povídání. Děti si mohly prohlédnout pejsky, kočičku, králíčka, pískomila, morčátko. Z vyprávění T. Chalupové, A. Štenclové, E. Blahetkové, B. a S. Slovákových,
K. Herichové a A. Schvachové bylo zřejmé a na zvířátkách bylo
vidět, že děvčata pečují o svá zvířátka s láskou.
Děkujeme těmto žákyním z 5. třídy a jejich rodičům za spolupráci
při uskutečnění této pěkné tradiční akce pro žáky naší školy.
Mgr. Adriana Benšová

Prázdninové čtení a slohování – 5. třída

foto: Eva Vinárková

Naši žáci 5. třídy o prázdninách na školu nezapomněli a svůj volný čas využili i na dobrovolnou mimočítankovou četbu, ze které
si udělali zápisek do svých čtenářských deníků. Terezka Chalupová
byla nejlepší čtenářská rekordmanka ze třídy, o prázdninách přečetla 7 knih! V září na hodinách literární výchovy žáci prezentovali své přečtené knihy, seznámili nás s autory, ilustrátory, s dějem
své knihy, hlavními postavami a jejich vlastnostmi, vyprávěli, co je
v knize zaujalo, jaké ponaučení jim kniha zprostředkovala, případně
doporučili svůj knižní titul k přečtení svým spolužákům.
Nejhezčí své prázdninové zážitky páťáci sepsali ve slohové výchově formou vyprávění, kde jsme se zaměřili na stylistiku slohového
útvaru, pravopis a estetickou úpravu písemného projevu žáků.
Ze čtenářských deníků a slohových prací, které děti doplnily vlast13
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a tanečků. Každý žák také přečetl větu, která dohromady vytvořila souvislý text. Poté se seznámili s královnou Abecedou, která
si pro děti připravila několik zábavných aktivit jako např. hledání
kartiček s protikladnými slovy nebo přiřazování názvů pohádek
k obrázkům. Na závěr královna pasovala děti na čtenáře a předala každému bílou šerpu se zlatočerveným nápisem „Princezna
čtenářka", „Princ čtenář". Na památku děti dostaly svou fotografii
a odcházely spokojené a s úsměvem.
Mgr. Irena Hrubá Vaňková

ními kresbičkami, jsme si udělali ve škole hezkou literární výstavku.
Těší nás zájem našich žáků o četbu, i nadále budeme podporovat
rozvoj jejich čtenářské gramotnosti.
Mgr. Adriana Benšová

Pasování na čtenáře
Dne 24. 9. 2020 proběhlo na Obecním úřadě v Chlebičově „Slavnostní pasování druháčků na čtenáře". Z důvodu epidemiologické
situace se akce konala bez rodičů.
Na úvod si děti 2. třídy připravily pro paní ředitelku, paní starostku
obce a královnu Abecedu krátké představení z básniček, písniček

Školská rada při ZŠ a MŠ Chlebičov
Zavádění digitálních technologií
Při zavádění digitálních technologií se jedná o dvě oblasti. Tou první
je kvalitní komunikace se zákonnými zástupci, tou druhou je využití
při výuce.

Práva a povinnosti školské rady jsou dány zákonem č. 561/2004
Sb., dle § 167 a 168 (tzv. školský zákon).
Současná školská rada pracuje od 5. 3. 2019. Původní složení bylo následující: paní Lucie Klímková (za zákonné zástupce
dětí), paní Mgr. Irena Hrubá Vaňková (za pedagogický sbor), pan
Mgr. Manfred Hubálek (za zřizovatele) – předseda. Od letošního školního roku nahradila paní Jana Nováková paní Lucii
Klímkovou (§ 167 odst. 9f) školského zákona – již nemá dítě
ve zdejší ZŠ.

Původní plán, tj. vyzkoušet tzv. elektronickou žákovskou knížku
od letošního školního roku, už neplatí. Žijeme v době pandemie, proto
již od března 2020 se tato technologie používá v rámci Školy OnLine. Výhody, které tento systém má, už nemusíme dále vysvětlovat.
Od letošního školního roku jsou využívány všechny moduly tohoto
softwaru.

Dne 5. března 2019 proběhla ustavující schůze, kde jsme si stanovili priority, které chceme intenzivněji sledovat a prosazovat.
Jedná se o kvalitu výuky, zavádění digitálních technologií do výuky a komunikace se zákonnými zástupci.

Využívání digitálních technologií ve výuce bylo přijímáno paní ředitelkou a pedagogickým sborem kladně. Škola v rámci projektu
EU měla finance na nákup nových zařízení, diskutovalo se pouze o tom, zda se koupí tablety nebo notebooky. Zařídil jsem schůzku paní ředitelky a majitele rodinné firmy Dosli, následně došlo
i ke školení a bylo rozhodnuto – škola zakoupila kvalitní tablety (iPod).
Způsoby využití jsou obrovské. Osobně doporučuji software Toglic
(firma sídlí v Opavě), který se dá excelentně využít i při online výuce
(https://www.toglic.com/cs/).

Kvalita výuky
Kvalitu výuky je velmi obtížné provádět vlastním pozorováním,
proto jsem využil tzv. den otevřených dveří a navštívil (loňskou)
třetí třídu. S průběhem vyučovací hodiny vyjadřuji spokojenost,
bylo vidět, že jsou žáci zvyklí aktivně spolupracovat při různých
činnostech včetně využití tabletu.

Pandemie urychlila digitalizaci škol. Ministerstvo o prázdninách zaslalo školám finance na nová digitální zařízení. Naše škola se v celku
dobře vybavila i zakoupením softwaru Microsoft Office 365 (využívá
se i na VŠ), u kterého je možná v rámci modulu Teams elegantní online výuka.

Další možností pro hodnocení kvality výuky je využití testování
žáků. Testování žáků je prováděno v rámci Kalibro nebo Scio.
V obou případech plní žáci úkoly, které vypracují a následně
odešlou k vyhodnocení. Škola a potažmo zákonní zástupci jsou
pak seznámeni s výsledky. Hodnocení je prováděno v rámci
škol, které se do testování zapojí.

Závěrem chci dodat, že jsou období, která nechceme, aby se opakovala. Nicméně pandemie urychlila to, co už bylo běžné třeba v pobaltských republikách při využívání digitálních technologií ve výuce.
Po skončení pandemie se musíme dále zlepšovat a zajistit kvalitní
a pestrou výuku, je potřeba integrovat distanční a prezenční formu tak,
aby případný přechod mezi nimi byl plynulý.

V testování Kalibro (školní rok 2018/19) vykazovali žáci 5. třídy
sympatické nadprůměrné výsledky, u žáků 3. třídy se ukázalo, že vinou nemoci třídní učitelky nebyli adekvátně připraveni
na způsob vyplňování testů.
V minulém školním roce využila škola testování Kalibro v 5. ročníku a Scio v 3. ročníku. Testování probíhalo netradičně z domova,
chce se mi věřit, že zákonným zástupcům šlo o to, aby zjistili kvalitu
vědomostí a šikovnosti svého dítěte. Školská rada konstatovala,
že v rámci testování vykazovali žáci nadprůměrné výsledky
(hodnocení lze dohledat ve výroční zprávě školy na webových
stránkách).

Po skončení pandemie máme ještě jeden společný úkol, ve volném
čase odehnat děti od počítačů, notebooků, mobilů… a jít s nimi ven
na hřiště, do lesa, na kolo… a na zmrzlinu.
Přeji Vám všem pěkné Vánoce, pohodu v rodině, pevné zdraví a dětem sníh alespoň na koulování.
Mgr. Manfred Hubálek,
předseda školské rady
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Září

v celé republice, ale také ve škole, a to přesto, že se už vyučovalo
po celou dobu na II. stupni v rouškách, byl zakázán zpěv na celé
škole a výuka tělocviku probíhala jen venku. Ve snaze zpomalit nebo zastavit šíření nemoci se Ministerstvo školství rozhodlo
s účinností od pondělí 12. 10. pro zavedení střídavé výuky. Této skutečnosti byl přizpůsoben rozvrh a bylo rozhodnuto, že v naší škole
se bude střídat prezenční a distanční výuka šestých a osmých tříd
v jednom týdnu a pak sedmých a devátých. Toto opatření ale nemělo dlouhého trvání – vydrželo jen dva dny a pak přišel pokyn,
že od středy 14. 10. přecházejí všechny školy v ČR opět na distanční výuku. A tak byli žáci opět vyučování různými formami on-line.
Je třeba připomenout, že distanční výuka je povinná stejně jako
výuka prezenční.

Současná mimořádná epidemiologická situace ovlivnila i začátek
školního roku na Základní škole Velké Hoštice. Vyučování sice
začalo jako ve všech českých školách v úterý 1. září, ale za dodržení zvláštních opatření. Nekonalo se shromáždění všech žáků
a zaměstnanců školy. Třídní učitelé přivítali své žáky odděleně
ve třídách, ředitelka a jedna učitelka byly v té době v karanténě,
1. třída měla časově oddělený začátek vyučování.
V souladu s pokyny Ministerstva školství byla zavedena i další
opatření, která by měla minimalizovat možnost šíření koronaviru.
Žáci používají odlišné vchody do školy, byl zaveden mimořádný režim přestávek, výdej obědů je organizován podle zvláštního časového rozvrhu, povinné je nošení roušek ve společných prostorách
apod.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří jsou
při on-line výuce ve zvýšené míře pomocníky svých dětí. Bez spolupráce rodičů se školou by se situace nedala zvládnout. Děkujeme.

Přesto to zpočátku vypadalo vcelku optimisticky a vyučování se
rozběhlo. Žáci 6. ročníků – a tedy i naši noví žáci z Chlebičova
– odjeli 8. 9. na čtyřdenní adaptační kurz na Kajlovec, aby se blíže
poznali navzájem i se svými novými učiteli. Program kurzu připravili a zorganizovali třídní učitelé, počasí přálo a všichni se vrátili
velice spokojeni.

Podzimní prázdniny byly prodlouženy a trvaly celý týden okolo
státního svátku 28. 10.
Žáci II. stupně se do školy vrátili v pondělí 30. 11. – opět ve zvláštním režimu. Žáci IX. tříd jsou vyučováni konečně zcela prezenčně,
žáci VI., VII. a VIII. tříd střídavou výukou. V případě naší základní
školy to znamená, že v lichém týdnu jsou ve škole žáci VII. a IX. tříd,
v sudém týdnu pak ostatní. Samozřejmě jsou i nadále dodržována
všechna mimořádná hygienická opatření.

Už během září ale bohužel odpadala spousta naplánovaných akcí
ve škole i mimo ni a situace s nákazou se stále zhoršovala.
23. a 24. září jsme ještě stihli zorganizovat sběr papíru – bohužel na odměny nejlepším sběračům už nebyl čas. Budou si muset počkat. Přesto velice děkujeme všem, kdo se do sběru zapojili
a pomohli tak škole.

Jsme velice rádi, že se děti vrátily do školy, protože sebedokonalejší technika nenahradí lidský kontakt.

30. 9. se konalo zasedání školské rady.

Přejme si navzájem hodně trpělivosti a optimismu.

Říjen

Občanům Chlebičova přeji klidnou zimu.

5. 10. se 7. třídy zúčastnily ve školní tělocvičně animačního programu „Nehulíme – kreslíme“, který měl velký úspěch.

Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy

foto: Mgr. Lenka Lasáková

Situace s nákazou koronavirem se začala bohužel zhoršovat nejen
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Jan Krček – atletika 2020
Přejeme mu, aby nejen dál své výkony posouval, ale aby ho sport
především bavil a úspěšně zvládal i vyšší studijní nároky.

Po úspěšném zakončení zimní halové sezony 2019/20 zlatou medailí ve skoku o tyči na Mistrovství ČR v Praze se veškeré sportovní
aktivity omezily. Závody na dráze (venku) se odsouvaly díky jarním
opatřením vlády až na prázdniny nebo byly zrušeny.

Děkujeme všem za podporu a přejeme příjemné a klidné vánoční
svátky.
Lenka a Martin Krčkovi

V létě byl Honza velkou oporou družstva starších žáků Sokolu
Opava nejen ve skoku o tyči, ale i v běhu přes překážky. Družstvo
získalo 2. místo na mistrovství Moravy a Slezska, bohužel obhajobu loňského vítězství na Mistrovství ČR jim překazila současná
situace kolem covidu-19. V letošním roce Honza dostal příležitost
závodit v družstvu mužů Sokola Opava a pomohl jim získat 2. místo v 1. lize atletů Moravy.

foto: Mgr. J. Korbel

Vrcholem venkovní sezony bylo Mistrovství ČR v Třinci 19.–20. 9.,
kde získal zlatou medaili a potvrdil pozici lídra v kategorii žáků
ve skoku o tyči. V tomto roce si vylepšil osobní výkon na 441 cm
a patří mu 25. místo v letošních průběžných tabulkách mužů v ČR.
V dlouhodobých tabulkách žáků v tyči si svým výkonem zajistil
zápis do první desítky. Prozatím jsou v této situaci závody opět
zrušené nebo odložené.
S novým rokem přechází mezi dorostence, kde ho čekají nové výzvy – staronoví soupeři a vyšší limity, a stane se členem Sportovního centra mládeže.

Niki Janigová – závěr sezony 2020
Dne 29. 8. 2020 jsme se vydali na závody do Sviadnova. Jednalo
se o 49. ročník Bezručova poháru. Na místo jsme se dostali o několik hodin dříve a jako první. Všechno jsem si s taťkou "trenérem"
důkladně prošla a díky tomu ze mě spadla nervozita. Na opracování se Oki cítil velmi dobře a byl hezky uvolněný. Až když nás pustili na obhlídku parkuru s koňmi, Oki se začal klasicky předvádět
před kobylkama. Později se uklidnil a začal se věnovat opracování.
První soutěž stupně obtížnosti ZZ na limitovaný čas proběhl snad
lépe, než jsme doufali, a to s výsledkem prvního místa. Čisté konto
v parkuru a rozdíl od limitovaného času 0,06. Na to, že časomíra nefungovala a nemohla jsem se ničím řídit, jsem byla v šoku,

že jsme se takto trefili. Druhý závod stupně obtížnosti ZM dopadl
taky hezky s výsledkem 8. místa.
3. 10. 2020 pořádal již po třetí můj bývalý trenér Aleš Fiala ,,Třetí
Prajzskou výstavu koní“ v Olšinkách. Zúčastnili se oba naši valaši s velkými úspěchy. Hodnotila se stavba koně, pohyb a celkový
vzhled. Endor V. Stall Brommershoop v kategorii pony do 125 cm
vyhrál 3. místo. OkiDoki v kategorii teplokrevníků vyhrál 4. místo.
Záznam je uveden na hlucinsko.tv.
Ze zdravotních důvodů jsme byli nuceni sezonu 2020 ukončit
a doufáme, že následující rok přinese více závodů a zdraví.

foto: rodinný archiv

Niki Janigová
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Starší přípravka a mladší žáci
Dohrát nestihli rovněž čtyři zápasy. Škoda, že to vše skončilo tak
brzo. Kluci si zápasy i tréninky užívali a měli radost z toho, že můžou být spolu na hřišti. Momentálně nikdo neví, kdy budeme moct
začít znova trénovat. Trénování v tělocvičně v roušce si moc představit nedovedu. Tak snad na jaře.
Jiří Hollesch, trenér

foto: Lukáš Kaboň

Podzimní část soutěže jsme začali hrát na začátku září. Do další vynucené pauzy zvládla mladší přípravka odehrát pouze čtyři
zápasy a mladší žáci šest zápasů. Přípravka všechny své zápasy
vyhrála a nepoznala hořkost porážky. Další čtyři zápasy jsme však
už nestihli odehrát. Podařilo se nám rozšířit počet hráčů o další
tři kluky z okolních vesnic, takže nyní máme dostatek náhradníků.
Mladší žáci čtyři zápasy vyhráli, jeden remizovali a jeden prohráli.

Fotbal muži A
Opět se nedohrálo... bohužel...

pině sehrajeme utkání s týmy Strahovic, Malých Hoštic a Kobeřic.
Jarní odvety 1. A třídy by měly začít začátkem března příštího roku,
a to dohrávkami podzimních utkání už 6. 3. 2021, ale jak to vše bude
nikdo dnes neví.
Naši muži by měli dokonce začínat už 28. 2. 2021 utkáním v Mokrých
Lazcích, které bylo odloženo z důvodu podmočeného hřiště.
O všech novinkách v našem klubu Vás budeme informovat
na stránkách Facebooku.
Pár statistických čísel nedohraného podzimu:
Nejlepší střelci: Tomáš Boháč 6 branek, Adam Korbel 4 branky.

Po letní účasti v Prajzském poháru a krátké letní přípravě jsme se
těšili na tradiční boje o body v prestižní 1. A třídě.
Našim borcům se vstup do soutěže vůbec nevydařil a od úvodních
kol okupovali spodní příčky tabulky. Výkony nebyly v mnoha utkáních tak špatné, jak ukazovaly výsledky i pohled do tabulky, ale na
to se v dnešní době nehraje. Rozhodují body a těch na našem kontu
přibývalo poskromnu, jen za nějakou tu remízu. Potřeba připomenout, že na tom všem se promítla častá zranění i absence na utkáních z různých důvodů, což je problém našich hráčů, kteří si to musí
uvědomit. Vždyť je čeká dlouhá a náročná jarní část.
V průběhu podzimu A mužstvu vhodně a poctivě pomáhali i hráči
nově založeného B mužstva, za což jim patří VELKÉ dík. Ukazuje to
na dobrou práci kouče B mužstva i soudržnost v našem klubu.
V zimní přípravě se opět ukážeme v Prajzském poháru, kde ve sku-

Žluté karty: Filip Linda 5, Adam Korbel a Tomáš Boháč po 3.
Červenou kartu spatřil: Filip Linda.
Vlastní branku vstřelil: Michael Doška.

foto: Lukáš Kaboň

Vilém Axmann, vedoucí fotbalového oddílu
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Fotbal muži B
V novém soutěžním ročníku 2020/2021 jsme stihli odehrát
pouze 7 utkání s těmito výsledky: porazili jsme Hradec nad Moravicí 6:3, Skřipov 4:2, Raduň 6:0, P. Polom "B" 3:1 a Budišovice 2:1!
Remizovali jsme s Chvalíkovicemi 1:1 a jedinou porážku utrpěli
v Hrabyni 1:2.

...Pak přišlo opět vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru a následné přerušení soutěže. Všichni doufáme, že se
situace brzy natolik zlepší, že budeme moct trénovat a hrát.

Jménem SK Viktorie Chlebičov bych chtěl
poděkovat všem členům SK, sponzorům,
hráčům, trenérům a obci Chlebičov
za celoroční spolupráci a dobrou reprezentaci
naší obce. Letošní rok byl pro všechny hodně
komplikovaný ve všech oblastech života, nejen
ve sportu. A proto doufejme, že příští rok
už prožijeme v normálním režimu a pohodě.
Přeji klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2021.

S přípravou bychom měli začít na přelomu ledna a února v hale,
samozřejmě budeme plánovat i přípravné zápasy.

Kamil Stanjura, předseda SK

Získali jsme 16 bodů a skóre máme vysoce aktivní - 23:10!
V tabulce nám patří 3. příčka za Horní Lhotou a Služovicemi. Nejpilnějšími střelci zatím jsou L. Baďura a F. Woch. Během soutěže
nás potkalo mnoho zranění, ale díky širokému kádru jsme i tuto
situaci zvládli a odehráli kvalitní zápasy.

Chci poděkovat všem, kteří jsou do našeho fotbalu jakkoli zainteresováni – hráčům, trenérům, sponzorům, fanouškům atd.

Jubilea členů SK za 4. čtvrtletí 2020

Závěrem chceme společně s celým týmem v této nelehké době
popřát všem pevné zdraví a pohodu, klidné svátky a ať je rok
2021 lepší než ten "zvláštní" letošní.
Roman Stanjura

Jan Šupík / 60 let
K blahopřání se připojuje
i výbor SK Viktorie Chlebičov.

Fotbal – hosté
to určitě atraktivní podívaná a příležitost získat nějakou fotku nebo
podpis slávistů.
Jak poznamenal bývalý hráč Slavie a momentálně vedoucí mužstva Stanislav Vlček, máme v Chlebičově krásný fotbalový areál,
který mu doporučil bývalý kolega z kabiny Slavie Lumír Sedláček,
momentálně také vedoucí mužstva Opavy, a určitě zase příště rádi
přijedou.
Kamil Stanjura

foto: Kamil Stanjura

V sobotu 21. 11. v dopoledních hodinách navštívili náš fotbalový
areál fotbalisté Slavie Praha.
Na našem hřišti s umělým trávníkem se připravovali na prvoligové utkání v Opavě. Bohužel SFC Opava v tomto utkání prohrála
se Slavií 0:6.
Hráči a trenéři Slavie Praha se objevili na našem hřišti už po třetí,
vždy jednou ročně před zápasem s domácí Opavou.
Pro naše občany, a hlavně mladé fotbalisty Viktorie Chlebičov, je
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Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům
Pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům nejen
v době koronakrize - Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Naše organizace již přes deset let pomáhá osobám se zdravotním
postižením a seniorům na Opavsku. Nezměnilo se to ani během
epidemie koronaviru, kdy je řada osob v různé míře odkázána
na pomoc druhých, ať už se jedná o pomoc s nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři, pomoc při osobní hygieně, ale také
o vyplnění volného času či mít možnost si s někým popovídat
nebo vyřešit osobní záležitosti a problémy. V tom všem vám můžeme pomoci, neboť naše organizace zajišťuje tyto sociální služby:
• Osobní asistence (např. úklid domácnosti, zajištění nákupu,
pomoc při osobní hygieně, přesunech, vyplnění volného času).
• Individuální bezbariérová doprava (zajištujeme dopravu také
speciálně upravených vozidlem pro vozíčkáře).
• Půjčovna kompenzačních pomůcek (např. toaletní křeslo,
chodítka, vozíky).

•

Poradna pro osob se zdravotním postižením (pomoc při vyřízení invalidního důchodu, dávek pro osoby se zdravotním
postižením).
Je pro nás důležité, aby lidé se zdravotním postižením a senioři
nezůstali bez pomoci. Při poskytování služeb se řídíme aktuálními
vládními předpisy a klademe důraz na zajištění zdraví a bezpečnosti jak klientů, tak našich pracovníků. Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz. Kontaktovat nás můžete na telefonním
čísle 553 734 109 či e-mailové adrese: czp.opava@czp-msk.cz.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Opava
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon/fax: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

O minulých Vánocích se podařilo na školním hřišti, na jalovcích
pod naším obecním vánočním stromem, vyfotit bílého vrabce.
Tedy skoro bílého… ale i tak je to velká ornitologická rarita. Fotku
nám poslal Radek Chalupa, děkujeme za ni a vyhlašujeme fotosoutěž se Zpravodajem obce Chlebičov: do 28. 2. 2021 pošlete
fotku něčeho zvláštního, unikátního. Fotky zveřejníme v příštím
zpravodaji a autory odměníme.
Hodně zdraví a samé dobré zprávy v novém roce přeje redakce!
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foto: Radek Chalupa
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