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Zpravodaj
obce Chlebičov

Vážení a milí spoluobčané,
když jsem psala svůj příspěvek do posledního zpravodaje, věřila
jsem, že po prázdninách bude koronavirus, různá omezující opatření i veškerý strach z nákazy dávno pryč. Že budeme mít za sebou
oslavy výročí obce, že se budeme pravidelně setkávat na různých
kulturních i sportovních akcích a konečně přestaneme nosit roušky. Mýlila jsem se – obavy o zdraví jsou tu stále, dále ostražitě sledujeme vývoj pandemie ve světě, ale především u nás a v našem
okolí. Domnívám se, že nezbývá, než se s danou situací naučit žít.
Dbát na prevenci a zásady hygieny, chránit své zdraví, posilovat
imunitu, ale žít!
Dny obce Chlebičov 2020 s oslavou 770 let od první zmínky
o naší krásné obci bohužel, stejně jako mnohé další naplánované akce, neproběhly. Abychom alespoň trochu připomněli událost
pro obec tak významnou, byla v neděli 16. srpna v kapli Panny
Marie Růžencové sloužena slavnostní mše svatá. Mše se konala za přítomnosti velkého počtu místních občanů, zúčastnili se
jí zastupitelé obce i představitelé všech společenských složek
a organizací. Děkuji všem, kdo přišli, aby společnou modlitbou

poděkovali za vše, čím nás tak dlouho naše vesnička obohacuje, že nám poskytuje vzácný a bezpečný domov. Doufám a věřím,
že tomu tak bude ještě mnoho dalších let.
Nejen koronavirus, ale také příroda nám ukazuje svou sílu – dlouho nás trápila suchem, letos nás ovšem zaplavovaly proudy vody.
Možná je to pro nás všechny upozornění, že je třeba brát ji vážně.
V této oblasti připravujeme projekty, které jsou s hospodařením
s vodou velmi úzce spojené. Především se jedná o studii nakládání s dešťovými vodami v obci, na kterou jsme získali dotaci
z Moravskoslezského kraje, napomůže snad také vodní nádrž, která se buduje na hranici katastru za Lipjem. Za dětským hřištěm,
kde se setkávají ulice Máchova a Boženy Němcové, zase rozšíříme
a navýšíme val, který by měl danou lokalitu ochránit před přívalovými dešti. A dál je to na nás všech – chovat se k přírodě ohleduplně, vždyť jsme tu jen na návštěvě…
Milí spoluobčané, přeji Vám všem krásné podzimní dny, dětem
i ostatním školou povinným úspěšný začátek nového školního roku
a hlavně pevné zdraví.
Zuzana Kašná
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Stručně z jednání zastupitelstva obce
•

NA 17. ZASEDÁNÍ DNE 2. ČERVENCE BYLO SCHVÁLENO:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě s dodavatelem na obnovu kanalizace
na ul. Hlavní, firmou ROSIS, ve výši 232 126,67 Kč bez DPH.
• Zamítnutí žádosti Povodí Odry o bezúplatný převod pozemku
par. č. 668/2, vodní plocha, v k. ú. Chlebičov, o výměře 1 157 m2
nově vzniklého odměřením pozemku par. č. 668, vodní plocha,
v k. ú. Chlebičov, o výměře 2 016 m2, zapsaném na LV č. 386,
který je ve vlastnictví Obce Chlebičov.
• Smlouva č. 1 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8017720 pro zřízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN Chlebičov,
Na Kopci, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená firmou Profiprojekt, s. r. o., Frýdek-Místek, ve výši 5 000 Kč bez DPH.
• Zamítnutí žádosti o odkoupení pozemků (na tzv. obecníku) par.
č. 94/2 a par. č. 24. Oba pozemky jsou v k. ú. Chlebičov ve vlastnictví Obce Chlebičov, vedené na LV č. 386.
• Objednávka na zajištění a provedení realizace „Projektu květnatých luk v k. ú. Chlebičov“ ve výši 114 000 Kč bez DPH a podání
žádosti o dotaci z POPFK. Projekt bude probíhat v letech 2020
až 2023, realizován bude na par. č. 497/4, 499, 502/1, 504
v k. ú. Chlebičov, které jsou ve výlučném vlastnictví Obce Chlebičov.
• Studie „Vytvoření parkoviště u KD a odpočinkové zóny“ v Chlebičově podle návrhu zastupitele Jakuba Lokoče.
• Dohoda o provedení práce se zastupitelem Alešem Gibesem,
jejíž náplní budou správcovské činnosti v souvislosti s užíváním
mobilního stánku.

•
•
•

•

•

Navýšení a prodloužení ochranného valu na ul. Máchova a Boženy Němcové a ZO schválilo cenovou nabídku na provedení
prací od firmy Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
Žádost Charity Opava na poskytnutí finančního daru. Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 5 000 Kč.
Projekt opravy napojení na kanalizaci rodinných domů na ulici
Na Kopci „Chlebičov – KANALIZACE RD par. č. 68/6, 67/5“.
Přijetí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Péče o krajinu v roce 2020 na akci „Dílčí realizace LBK L5 v Chlebičově, par. č. 669/45 a 669/67“ ve výši
302 387,59 Kč (100 % uznatelných nákladů).
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chlebičov v souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezsklém
kraji – 3. výzva“. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Chlebičov ve výši 7 500 Kč (dle kalkulace).
Žádost Domova Bílá Opava o finanční podporu na zajištění kvalitní služby obyvatelům obce Chlebičov. ZO souhlasilo s finanční
podporou ve výši 5 000 Kč na občana obce.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Aktuální opatření platná pro zamezení šíření onemocnění
COVID-19 v MS kraji.
2. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Chlebičov za rok 2020
dne 12. 8. 2020.
3. Avízo o poskytnutí dotace z MMR ČR na rekonstrukci „malé
umělky“.
4. Poskytnutí dotace ve výši 578 305 Kč v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Chlebičov. Finance byly připsány
na účet obce u ČNB dne 27. 7. 2020, poté převedeny na účet
příspěvkové organizace.
5. O konání/zrušení akce Dny obce Chlebičov ve dnech 15. 8.
a 16. 8. 2020 rozhodne zastupitelstvo telefonicky do pondělí
3. srpna (poznámka: ZO rozhodlo o zrušení akce).

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Výplatu podílu ze zisku firmy EKO - Chlebičov za rok 2019
ve výši 914 tis. Kč.
2. Darovací smlouvu na lyžařský výcvik školy V. Hoštice ve výši
1 000 Kč, schválenou usnesením starostky obce.
3. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ
za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2019
ze strany Moravskoslezského kraje a Zprávy Kontrolní a revizní
komise při Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2019.
4. Změnu v počtu členů stavební komise spočívající ve snížení
na 5 členů. Pozastavení činnosti komise prevence kriminality.

Prosba majitelům pozemků
Prosíme občany, kteří jsou vlastníky pozemků na katastru
naší obce (zejména polí a lesů) a zvažují prodej těchto svých
pozemků, aby se se svým záměrem o prodeji nejdříve obrátili na obec. Jak víte, katastrální území Chlebičova není příliš
velké a to nás značně limituje v dalším rozvoji. Proto bychom
byli rádi, kdyby tyto pozemky zůstaly nadále v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví osob, které jsou s naší obcí spjaté.
Zamezíme tím skupování majetků různými spekulanty a jinými pochybnými společnostmi s vidinou zisku do budoucna.
Nikdo neví, co bude za 10–20 let, a proto je nutné myslet již
nyní na budoucí generace.
Děkujeme.
Za zastupitelstvo obce Jakub Lokoč

NA 18. ZASEDÁNÍ DNE 29. ČERVENCE BYLO SCHVÁLENO:
• Přijetí dvou dotací z Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, a to
na obnovu kříže v obci Chlebičov (u Dvořáků) ve výši 110 043
Kč a obnovu kříže v obci Chlebičov (u Slezské Siesty) ve výši
95 006 Kč. Dále byla schválena smlouva o dílo s firmou
TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR, s. r. o.
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Realizované akce a plánované projekty
Práce v obci
Ani o prázdninách jsme v obci nezaháleli. Obecní zaměstnanci se
pustili do dlouho odkládaného chodníku na ulici Zahradní, který je
už hezky položený, jak věřím, ke spokojenosti občanů z této ulice.
Ještě na podzim nás čekají další snižování obrub a úpravy vjezdů,
hlavně u nových domů.

a venkovských prvků" Ministerstvo zemědělství ČR. Neinvestiční dotace činí 95 006 Kč na kříž u Slezské Siesty a 110 043 Kč
na druhý kříž. Opravy by měly být u konce nejpozději do poloviny
října, přestože se – jak už to tak obvykle bývá – situace zkomplikovala, když jsme zjistili, že u jednoho z křížů chybí základ, nebo že
namísto pískovce tvoří podstavec betonové kvádry. Každopádně
by kříže měly být zpět na odpust, který budeme slavit 18. října, a to
už budou v kapli také nové vstupní dveře.

Opravy se dočkal plot kolem areálu zahrádkářů, úplně nová je
branka vedoucí na školní hřiště. Obecní zaměstnanci opravovali
a natírali – doplnili laťky plotu na hřišti, natírali lavičky na dětském
hřišti, pestrobarevný plot kolem školky vítal naše nejmenší v první
školní den.
Samozřejmě se „naši chlapi“ intenzivně věnovali také zeleni.
V současné době zajišťují veškerou údržbu obecních prostranství
a zeleně, také koupaliště v Lipju, po konzultaci a občas i s pomocí odborníků. Příkladem je chlebičovský park, kde jsme ve vlastní režii také vybudovali budku pro časomíru pro hasičský sport,
nebo malý areál pod zemědělským družstvem, ale i další plochy.
Na Hraničce zase zapracoval Aleš Gibes za Komisi životního prostředí obce Chlebičov.
Díky!

Projekt "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK
ÚSES L5" bude zase podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, které poskytlo dotaci v rámci "Programu péče o krajinu
v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního
a krajinného prostředí". Neinvestiční dotace ve výši 302 387,59 Kč,
což činí 100 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných
nákladů, bude vynaložena na vybudování zeleného pásu za zahradami domů na ulici Vrchní ve směru na Pusté Jakartice. Protože se
jedná o relativně úzký pás ve vlastnictví obce, umístěny zde budou
především křoviny, na pozemku parc. č. 669/67 pak mohou být
vysazeny i dřeviny.
O další dotaci jsme požádali na založení luk v obci – objevit by
se měly na třech místech: v parku, pod zemědělským družstvem
a u Luzarského kopce. S přípravami by se mělo začít už na podzim.

PROBÍHAJÍCÍ A CHYSTANÉ PROJEKTY
Ještě než začaly prázdniny, byl obnoven umělý povrch na malém
hřišti u školy. Nyní probíhá druhá etapa rekonstrukce – nové mantinely jsou z kvalitního modřínového dřeva, brzy se přidají také
nové střídačky. Na projekt „Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov“ jsme získali dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 717 905 Kč, a tak můžeme žákům
naší školy i široké veřejnosti opět poskytnout oblíbené místo
pro sport a dnes tolik potřebnou pohybovou aktivitu.

Další chystané změny se týkají bezpečnosti dopravy – jak jsme
zjistili a jak nás také upozornili zástupci Policie České republiky
i dopravní experti, v obci jsou místa, hlavně křižovatky, kde dopravní značení nevyhovuje současným technickým podmínkám
a platným normám. V přípravě je další etapa opravy nevyhovujícího značení, konkrétně na ulicích Haškova, Boženy Němcové, Máchova, Zahradní a Větrná (část). Od postupného napravování nevyhovujícího stavu dopravního značení v obci si slibujeme zvýšení
bezpečnosti a přehlednosti nejen pro motoristy, ale také cyklisty,
koloběžkáře a pěší.

Jistě jste si všimli, že z obce, resp. z chodníků na ulici Hlavní, zmizely oba kamenné kříže. Jak jsme už informovali, probíhají na nich restaurátorské práce v rámci projektů "Obnova kříže v obci Chlebičov
(U Slezské Siesty)" a "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáků)",
na které poskytlo dotaci z programu "Údržba a obnova kulturních

foto: Roman Stanjura

Zuzana Kašná
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Pozvánka k volbám
Podzimní čas letošního roku také patří volbám do zastupitelstev krajů, které se budou konat v pátek 2. října od 14 do 22 hod.
a v sobotu 3. října od 8 do 14 hod.

Voliči, kteří se nemohou osobně dostavit z důvodu karanténních
opatření, budou moci hlasovat příslušným zvláštním způsobem
hlasování, tedy u volebního stanoviště nebo do zvláštní přenosné
volební schránky. Volit jim bude umožněno za předpokladu, že jsou
uvedení v seznamu osob, které jsou v karanténě nebo izolaci nařízené krajskou hygienickou stanicí. Seznam poskytuje Ministerstvo
zdravotnictví ČR nebo Česká správa sociálního zabezpečení.

Volební místnost je v prvním patře Obecního úřadu v Chlebičově. Občané, kteří chtějí uplatnit své volební právo a z objektivních
důvodů se nemohou dostavit osobně, využijí možnost hlasování
do přenosné volební schránky. V tomto případě je kontaktní osobou
zapisovatelka okresní volební komise Mgr. Jana Fussková, telefonní
spojení je 602 136 381 nebo 553 764 560.

Využijte svého práva zvolit si své zástupce a přijďte k volbám!
Zuzana Mošová

Senioři
Letos jsme se málo viděli.
A v září jsme začali zájezdem jako každý rok. Jelo se do Kroměříže,
kde jsme už jednou byli a je tam moc hezky.
V říjnu chceme udělat přednášku "Jak se chránit proti koronaviru".
Potom máme naplánovanou mši za seniory. Dneska není nic jistého, ale bude to napsané na Matypu a ještě to necháme vyhlásit
rozhlasem.
Za seniory Maruš Poštulková

foto: Jana Fussková

Setkání jubilantů
Letošní setkání jubilantů se uskuteční ve čtvrtek 1. října
od 15.00 hod. v restauraci Slezská Siesta. Jubilanti už obdrželi pozvánky do svých poštovních schránek. Na všechny se
těšíme!
Obecní úřad v Chlebičově

Pohádkové otevírání léta
Poslední červnovou sobotu se v Chlebičově konala nádherná akce
pro rodiny s dětmi – Pohádkové otevírání léta – pod taktovkou
Komise pro kulturu, vzdělávání a sport obce Chlebičov, a to ve spolupráci s místním spolkem FC Bžž.

foto: Ing. Josef Mikolajský

Děti si zasoutěžily, zaskákaly i zaplavaly. Připravena byla pohádková stanoviště se soutěžemi, vodní atrakce, malování na obličej
a „Tak trochu jiná točená“ zmrzlina. Od 9 hodin večer proběhlo
letní kino, promítal se film Já padouch 3. Počasí bylo překrásné,
účastníků požehnaně a jak doufáme, všichni si zábavné odpoledne
i večerní letní kino užili!
Děkujeme všem dětem i rodičům za účast a už teď se mohou těšit
na příští rok, kdy akci opět Komise pro kulturu, vzdělávání a sport
uspořádá.
Veronika Königová
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Slovo pana faráře
Vážení spoluobčané,
začal již nový školní rok a s tím jsou spojené povinnosti pro žáky,
studenty a další starosti pro rodiče. Po několika měsících, kdy se
žáci nemohli účastnit prezenční výuky, se opět vrací do školních
lavic.

v naší farnosti církevní školu nemáme, tím více je zapotřebí dbát
na to, aby naše děti dostaly základní poznatky z katolického náboženství.
Proto se obracím na rodiče, aby své děti přihlásili do náboženství,
neboť se domnívám, že v tomto multikulturním světě, ve kterém
žijeme, mladá generace nutně potřebuje slyšet o morálních hodnotách, které jsou postaveny na pevných základech.

Opět nemůžeme zapomenout ani na výuku náboženství, která
nám dává ucelený pohled na stvoření a život. Máme také církevní
školy, jako školy v českém vzdělávacím systému, zajišťují kompletní vzdělávání prostřednictvím harmonického rozvoje žáka v jeho
fyzických, psychických, morálních a duchovních rozměrech. Sice

Přeji rodičům, učitelům, žákům hodně trpělivosti a Boží pomoci
pro tento školní rok.
Dr. Radovan Hradil

Diamantová svatba manželů Ihnových
V obřadní síni našeho obecního úřadu proběhla dne 11. července
2020 oslava 60. výročí společné cesty životem manželů Gerharda
a Ireny Ihnových.

hrával na mších, pohřbech i jiných hudebních akcích. Paní Irenku si
zase celé generace pamatují jako hodnou tetu ze školky, přívětivou
a pracovitou.

Slavili diamantovou svatbu, tedy 60 let od slavnostního okamžiku,
kdy si – plni očekávání a ideálů – vyměnili svůj slib. Tomu byli věrni
po celá desetiletí a jsou dodnes.

Dovolte ještě jednou pogratulovat Vám při příležitosti tak vzácného jubilea a zároveň poděkovat za Vaši dlouholetou práci pro obec
a společnost. Přeji Vám ještě dlouhou společnou cestu plnou radosti,
prožitou ve zdraví a rodinné pohodě.
Zuzana Kašná

foto: Olga Zmelíková

foto: archiv manželů Ihnových

Vychovali spolu tři děti, usilovně pracovali, společně se starali o rodinu, o dům, později do života vítali vnoučata i pravnoučata. Pan Gerhard pracoval jako stolař v podniku Bytostav Ostrava, v naší obci
a okolí je však nejvíce znám jako velmi šikovný muzikant – v mládí
hrál ve Velkém tanečním orchestru Leoše Tietze a ještě donedávna
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Diamantová svatba manželů Kubánkových
Oslavě 60. výročí svatby se říká diamantová svatba. Patří do trojice
nejznámějších a nejoslavovanějších výročí svatby, ale je vzácnější
než stříbrná nebo zlatá. Znamená to totiž, že jste měli ve svém
životě štěstí na toho pravého partnera a prožili jste spolu obdivuhodných 60 let v manželství, což není v dnešní době vůbec
běžné a což je hned dvojnásobný důvod k oslavě! V Chlebičově
jsme takové výročí slavili už poněkolikáté, v posledních měsících
hned dvakrát – manželé Ihnovi si svůj slib připomněli 11. července
a manželé Kubánkovi 12. září.
V obřadní síni našeho obecního úřadu jsme v polovině září přivítali
manžele Jana a Annu Kubánkovy.

foto: archív manželů Kubánkových

Pan Kubánek se narodil v nedaleké Raduni, paní Kubánková je rodačkou z Chlebičova. Seznámili se v zaměstnání jako velmi mladí
a už se nikdy neopustili. Pan Jan je vyučeným zedníkem, pracoval u Pozemních staveb a poté v údržbě v nemocnici. Paní Anna
pracovala v kuchyni, na stavbách i v drůbežárně, brzy však odešla
do invalidního důchodu a volný čas vyplňovala šitím pro celou rodinu – a že je to velká rodina! Vychovali spolu 4 děti a dnes už mají
12 vnoučat a také 15 pravnoučat.
Celá rodina a další hosté přišli společně s námi gratulovat a přát
vše dobré, hodně pohody, zdraví a Božího požehnání do dalších
společných let.

foto: Olga Zmelíková

A my na Obecním úřadě v Chlebičově přidáváme přání, abychom
se za 5 let sešli při oslavě svatby kamenné!
Zuzana Kašná
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Strassenfest na ulici Na Rybníku
Už 15. ročník Strassenfestu na ulici Na Rybníku se uskutečnil
v pátek 21. srpna.

foto: Petra Fabiánová

Rodiny z této ulice se sešly, aby spolu poseděly, popily a popovídaly. Protože je každoročně zvoleno téma, které se nese celým
odpolednem a večerem, a protože šlo o výroční ročník, byly letos
povinnou výbavou účastníků masky.
Přejeme, aby měla dlouhého trvání nejen tato krásné tradice,
ale především hezké a přátelské sousedské vztahy!
Zuzana Kašná

IN.F.Obálka
IN.F.Obálka znamená INformace jako Forma Ochrany. Jde
o projekt Moravskoslezského kraje zaměřený na seniory a osoby
se zdravotním postižením. Prostřednictvím obálky mohou záchranáři – v případě potřeby – získat cenné informace o diagnóze, lécích, které dotyčný pravidelně užívá, nebo kontakty na příbuzné.

vyklých úředních hodinách. Pokud potřebujete pomoct s vyplněním, pomůžeme, pokud nastane změna v údajích, pracovnice úřadu vytisknou nový formulář pro vložení do obálky.
Vyzvedněte si IN.F.Obálky a uveďte údaje, které v případech, kdy
rozhodují sekundy, pomáhají zachránit životy.
Zuzana Kašná

Obálky jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě v Chlebičově v ob-

IN.F.Obálka
Pod osobní záštitou Jiřího Navrátila, MBA, náměstka
hejtmana pro sociální oblast.
➢ Kontakty: osoby blízké, nebo ty, kterým důvěřujete,
např. rodinní příslušníci, sousedé, přátelé a chcete, aby
o Vašem stavu věděli a případně po dobu Vaší
hospitalizace zajis�li Vaše obydlí či domácího mazlíčka,
atd.
➢ Vyplněný formulář vložte do přiložené obálky, kterou
umís�te do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří,
tak aby byla viditelná a nebyla zakrytá láhvemi
či potravinami. Lednici nebo dveře z vnitřní strany
bytu, označte přiloženou magnetkou či samolepkou,
nejlépe v úrovni očí dospělého člověka. Pamatujte
na to, že po uplynu� určité doby je nutné údaje
ve formuláři upravit, aby byly aktuální.
➢ Další informace, nový formulář a pomoc při jeho
vyplnění Vám také poskytnou sociální pracovníci
obecního úřadu v místě Vašeho bydliště nebo
pracovníci na pobočkách Senior pointu.
➢ Formulář je dostupný na webu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, www.msk.cz.

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává IN.F.Obálka
( = Informace jako Forma Ochrany), jako
jedna z mnoha aktivit Moravskoslezského
kraje, zaměřená na zvýšení kvality života
seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálka slouží k předání důležitých
informací o Vaší osobě složkám záchranného systému –
hasičům, zdravotníkům, policii, v případě, že se ocitnete
v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve Vaší domácnos�,
např. při náhlých zdravotních po�žích či nebezpečí. Přispěje tak
k řešení krizové situace a poskytnu� efek�vní pomoci.
POKYNY K VYPLNĚNÍ
➢ IN.F.Obálka obsahuje formulář k vyplnění Vašich
osobních údajů, informací o alergiích, nemocech,
užívání léků, kontaktů na blízké osoby a kontakt
na prak�ckého
lékaře.
Vyplnění
formuláře
je dobrovolné, prosíme o uvádění pravdivých údajů.
Pokud si nevíte rady s vyplněním údajů, požádejte
o pomoc své blízké či přátele. Nezapomeňte napsat
datum vyplnění formuláře.
➢ Alergie a nemoci: současné i minulé, v případě
nedávné hospitalizace m
ůžete přiložit i poslední
propouštěcí zprávu.
➢ Léky: název z krabičky a dávkování (např. 1-0-1).

Upozornění: MSK a MPSV /jako iniciátoři této preventivně
bezpečnostní akce/, nepověřili žádné osoby ani organizace
kontrolou IN.F.Obálek. Proto žádné osoby, které by chtěly
takto konat, NEVPOUŠTĚJTE DO SVÝCH DOMOVŮ!!!
Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že tato aktivita bude pro Vás
přínosná.

Váš Jiří Navrá�l
Projekt je
spolufinancován ze
státního rozpočtu
České republiky.
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY

Chovatelé

Ilustrační foto

První víkend v červenci jsme pořádali výstavu drobného zvířectva. Každoročně naši výstavu obesílají chovatelé ze širokého okolí
včetně Polska. Z obav o zavlečení nákazy do obce jsme letošní
výstavu pojali jako propagační výstavu zvířat chovaných členy našeho spolku, včetně bodového hodnocení. Všem hostům, kteří nás
navštívili a podpořili, děkujeme.
Jiří Weiss, předseda spolku

Výstava kníračů
pro nás všechny započali novou tradici a že tak hezkým způsobem
propagují naši obec a šíří její dobré jméno.

V sobotu 12. září se v chlebičovském Lipju konal třetí ročník výstavy kníračů. Areál už v 8:15 ráno zaplnili pejskaři z širokého dalekého okolí se svými krásnými a vychovanými knírači a začal zápis.
Od 9 probíhaly samotné soutěže, ve 12 začaly finálové boje.

Přeji mnoho zdaru nejen při pořádání soutěží, ale i v jejich chovatelských činnostech, ať mají stále tak výborné výsledky a chuť
organizovat akce pro druhé.
Zuzana Kašná

foto: Olga Zmelíková

Jsem moc ráda, že jsem mohla výstavu zahájit a všechny účastníky přivítat, ráda bych také poděkovala manželům Beranovým, že

Zahrádkáři
Po zrušení zahrádkářského večera a vinobraní se uskutečnila výstava ovoce a zeleniny. A to 13. 9. od 14:00 hodin v klubovně zahrádkářů. Bylo kafíčko, domácí koláče a nově jste si mohli pochutnat
na domácích langoších. Jelikož Dny obce Chlebičov, kde je každý
rok s úspěchem prodáváme, byly také zrušeny, rozhodli jsme se je
připravit aspoň na výstavu.
Poslední akcí v tomto roce bude brigáda na sběr plastů, a to 10. 10.
Možná si někdo všiml, že u hlavního vchodu jsme vysázeli okrasné keříky a plánujeme ještě přikoupit krmítka pro drobné ptactvo
a několik hmyzovišť.
Bohužel mám špatnou zprávu, v tomto čtvrtletí nás opustili hned
dva členové: pan Josef Šupík a pan Reinhold Jakš. Za zahrádkáře
si dovolím všem pozůstalým vyslovit upřímnou soustrast.
foto: Zuzana Kašná

Abych nekončila smutnou zprávou, v tomto čtvrtletí máme i oslavence, kteří oslavili nebo oslaví své kulaté a půlkulaté jubileum.
Jsou to paní Drahomíra Otlíková – 50 let, paní Pavlína Klimková
– 55 let a pan Hubert Lokoč – 85 let.
Oslavencům přeji do dalších let štěstí, zdraví a hlavně rodinnou
pohodu.
Za zahrádkáře Ivana Lavická
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Sbor dobrovolných hasičů
mládeže.
V létě oslavili narozeniny naši dva členové. Srdečně blahopřejeme
paní Marii Weissové k 60. narozeninám, panu Ladislavu Tutkovi
k 50. narozeninám a přejeme jménem sboru mnoho štěstí a pevné zdraví. V říjnu pak oslaví své životní jubilea pan Vilém Kozelek
– 80 let a Petr Gibes – 60 let, taktéž posíláme gratulace.

V předešlém vydání chlebičovského zpravodaje byla v našem článku zmíněna informace ohledně soutěží zahrnutých v seriálu Moravskoslezkého poháru, který však z důvodu pandemických opatření
bohužel letos neodstartoval. Přesto naše sportovní družstvo nezahálí a účastní se Moravskoslezské ligy a pohárových soutěží. Letošní
výsledky jsou velmi příznivé. Například v Mošnově krásné 3. místo,
4. místo v Borové, nebo 5. místo ve Větřkovicích. Jen tak dál!

Závěrem srpna a v průběhu září se zúčastnil náš tým veteránů čtyř
soutěží (Štěpánkovice, Kyjovice, Kobeřice a Malé Hoštice). Výsledky však nebyly známy před uzávěrkou tohoto vydání.

V létě jsme si také poprvé mohli zatrénovat na nové hasičské dráze
v lesoparku. Věříme, že si v příštím roce na této dráze i zasoutěžíme
s ostatními družstvy. V sobotu 22. 8. si sportovní družstvo zajelo
na soutěž extraligy v Petrovicích u Třebíče (Kraj Vysočina), bohužel
výsledkem byla diskvalifikace (zapůjčený proudař nevyběhl ze základny). V neděli se zadařilo o poznání lépe, s časem 18,07 jsme se
umístili na 26. místě (z celkového počtu padesáti dvou mužstev)
v Čechtíně (Kraj Vysočina).

Závěrem vás chceme informovat o slavnostech výročí založení
našeho sboru, které by se mohly uskutečnit v závěru listopadu, vše
však bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.
Radka Königová

foto: Olga Zmelíková

V neděli 16. 8. se naši členové s hasičským praporem zúčastnili
slavnostní mše svaté při příležitosti 770 let od založení obce Chlebičov.
K dnešnímu dni má naše zásahová jednotka 10 výjezdů k odstranění hnízd bodavého hmyzu. Tato hnízda se často vyskytují
ve sklenících, v chodníku, pod střechou, v holubníku či na hřišti.
Pokud se u Vás nachází jakékoliv hnízdo, volejte 607 846 891
nebo 607 656 475. V průběhu léta jednotka zasahovala pří čerpání vody ze zatopeného sklepu následkem prudkého deště.
Dne 24. 8. zemřel nejstarší hasič v Chlebičově pan Josef Šupík,
který byl dlouholetý člen hasičů a také dlouholetý velitel a vedoucí

Výlet okolím Krnova
V sobotu 27. června 2020 uspořádal Spolek turistů Chlebičov
první ze série letošních pochodů. Jelikož nás pandemie COVID-19
trochu omezila, přesunuli jsme původní dubnový termín na konec
června.

Mezi vánočními svátky budeme pořádat tradiční pochod: „Shoď
po svátcích kila dolů, projděme se hezky spolu.“
S pozdravem
Pavel Novotný,
člen výboru Spolku turistů Chlebičov

foto: Ing. Pavel Novotný

Z Chlebičova jsme vyrazili autobusem do Opavy, kde jsme přestoupili na vlak do Krnova, odkud posléze 25 účastníků vyrazilo
nádherným okolím Krnova, Cvilína, Šelenburgu, Úvalna a dalších
zákoutí našeho kraje. Vše jsme zakončili stylově – opékáním špekáčků v obci Úvalno. Na konci jsme se vyfotili a pak už hurá vlakem a autobusem zpět do Chlebičova. Moc děkujeme Petře Staré
a dalším lidem za organizaci tohoto našeho prvního letošního pochodu.
Tak co přátelé, přidáte se k nám i Vy? Každou první neděli v měsíci chodíme na túry nejbližším okolím Chlebičova. Bližší informace Vám sdělí náš předseda Ilja Novotný nebo další naši členové.
V sobotu 19. září 2020 pořádáme cyklovýlet okolím Opavy, územím Polska a našeho nejbližšího okolí.
V prosinci budeme pořádat adventní autobusový zájezd do Vídně a po zpáteční cestě se zastavíme na řízenou degustaci vína.
9

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ Chlebičov
Prvního září se opět mateřská škola zaplnila dětských smíchem
a povídáním. V tomto školním roce budou s mladšími dětmi (třída
Sluníčka) pracovat paní učitelky Petra Bialasová a Pavla Reichlová.
Ve třídě starších dětí (Sovičky) budou paní učitelka Jana Borunská
a Kateřina Novotná.

bude co nejméně.
Přeji dětem, ať se jim u nás ve školce líbí, ať mají na tváři úsměv
a slzičky opravdu jen vyjímečně.
Jana Borunská, vedoucí učitelka

foto: Olga zmelíková

Během letních prázdnin jsme instalovali do výdejny stravy novou
kuchyňskou linku, bylo opraveno výstupní okénko na střechu školky, provedeno vyčištění koberců, podlah a generální úklid všech
prostor a hraček. Byl zřízen nový informační web www.skolachlebicov.cz, kde rodiče najdou všechny potřebné informace.
Pro děti máme opět v plánu uspořádat řadu zajímavých akcí, např.
drakiádu, Halloween, karneval apod. Všechny akce a jejich následná realizace se ovšem budou letos odvíjet od aktuální epidemiologické situace a příslušných nařízení. Je to situace pro všechny nová
a všichni doufáme, že to společně zvládneme a různých omezení

ZŠ Chlebičov
Vítáme žáky v Základní škole v Chlebičově a přejeme jim úspěšný
start do nového školního roku 2020/21, zvláště letošním prvňákům, které jsme slavnostně přivítali 1. září v tělocvičně školy. Přejeme jim spoustu krásných zážitků i nových kamarádů. Pokud nám
to epidemiologická situace dovolí, chystáme během školního roku
tradiční akce jako vánoční výstavku, rozsvícení vánočního stromu,
maškarní karneval, masopustní průvod, pasování prvňáků na čtenáře, vystoupení pro rodiče, rozloučení s páťáky, školní výlet. Žáci
se mohou těšit na dopravní výchovu, plavecký výcvik, na projekty
preventivních aktivit a ekologickou výuku. Bohužel musíme zrušit
podzimní sběrovou akci starého papíru.

poděkovat všem rodičům za spolupráci při distanční výuce, zřizovateli za podporu během školního roku a Klubu rodičů za aktivní
účast při organizování vánoční výstavky a maškarního karnevalu.
Všem zaměstnancům i žákům přeji úspěšný školní rok 2020/21.
Mgr. Milena Široká,
ředitelka školy

Jako škola jsme zapojeni v projektech EU. Dokončujeme Šablony
II a začínáme Šablony III. V září zahajuje činnost klub cizího jazyka,
čtenářský klub, doučování. Pokračujeme v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

foto: Olga Zmelíková

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola zábavou
i prací“, který je založen na principu činnostního učení. Budujeme
školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání
žáků. Do výuky zapojujeme informační technologie – výuka s iPady. V uplynulém školním roce, kdy nás postihlo zavření škol, jsme
vyučovali prostřednictvím Školy OnLine – zadávání úkolů a komunikace s rodiči. Videokonference probíhaly přes aplikaci Zoom.
V letošním školním roce budeme pokračovat v komunikaci s rodiči
přes Školu OnLine, kde nově zařazujeme elektronickou žákovskou
knížku. Také jsme vytvořili nové webové stránky školy www. skolachlebicov.cz a doufáme, že budou pro Vás uživatelsky příjemnější.
V letošním školním roce navštěvuje Základní školu v Chlebičově 70 žáků. Vyučujeme v pěti třídách. Ve školní družině máme
dvě oddělení s maximálním počtem 60 účastníků. Učitelský sbor
posílila paní učitelka Mgr. Hana Seidlová. Pevně věříme, že výuka
proběhne bez větších komplikací prezenční formou. Chtěla bych
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / ZŠ VELKÉ HOŠTICE

Rozloučení s pátou třídou
zemí školy, které si žáci sami vyrobili, a my se budeme moc těšit
na každou jejich návštěvu.

Na konci školního roku 2019/2020 nás čekalo dojemné loučení
s pátou třídou. Nejprve žáci s radostí přijali pozvání na Obecní úřad
v Chlebičově, kde se rozloučili s paní starostkou Ing. Zuzanou Kašnou. Ta dětem poděkovala za veškerou práci a reprezentaci školy
a povzbudila všechny krásnými slovy do nové životní etapy. Žáci
odcházeli nejen s plnými břichy, ale také s plnýma rukama dárků.
Další den, v pátek odpoledne, proběhlo posezení s rodiči, učitelkami a paní ředitelkou, kde děti zazpívaly třídní hymnu, ve které
zazněly všechny jejich společné zážitky. Žáci si také připravili pro
vyučující poznávací hru jejich fotek z útlého dětství.

foto: Mgr. Nikola Silberová

Mgr. Nikola Silberová

Obrovské poděkování patří všem rodičům, nejen za bohaté občerstvení, ale za celou organizaci akce, neboť vše bylo naprosto skvělé. V úterý už ale opravdu nastal poslední den, kdy společně žáci
usedli do lavic, což si žáci uvědomovali, a proto ukáplo i pár slziček.
V novém školním roce do naší školy tito žáčci sice už nenastoupí,
ale bude nám je stále připomínat krásné tablo na nástěnce v pří-

ZŠ Velké Hoštice
po dvou. Přibyli nám žáci z Chlebičova – velice nás to těší.

V červnu skončil školní rok 2019/2020 – školní rok, jaký nemá
v dějinách obdoby. Někteří žáci se vrátili do školy alespoň koncem
května, někteří přišli až po prázdninách.

Celkem tak do naší školy v letošním školním roce chodí 41 žáků
z Chlebičova, a to VI. A – 7 žáků, VI. B – 6 žáků, VII. A – 3 žáci,
VII. B – 6 žáků, VIII. A – 3 žáci, VIII. B – 4 žáci, IX. A – 7 žáků,
IX. B – 5 žáků.

Během nich se ve škole pochopitelně uklízelo, malovalo, vylepšovalo. Z větších akcí v rámci školy je třeba zmínit generální rekonstrukci kotelny, která ji po několika desetiletích provozu již nutně
potřebovala. Rekonstrukce by měla být ukončena během září. Nadále probíhaly přípravné práce pro instalaci klimatizace, která by
se měla začít realizovat po etapách od příštího kalendářního roku.

Doufáme, že nový školní rok bude již normální, běžný.
Pochopitelně budeme maximálně dbát na všechna doporučení
a dodržovat hygienická pravidla, abychom se v maximální míře vyhnuli nebezpečí případné nákazy Covidem-19.

Koncem prázdnin se do školy již také dostavili učitelé a začali
chystat třídy a prostory přímo pro výuku. Bylo třeba připravit jednu novou třídu, protože počet tříd od nového školního roku bude
o jednu třídu vyšší, než tomu bylo vloni.

O všech podrobnostech provozu školy jsou zákonní zástupci, žáci
i zaměstnanci školy informováni především prostřednictvím
webových stránek školy, ale také prostřednictvím žáků apod.
Školní rok 2020/21 byl zahájen 1. 9. 2020 v 8:00 hodin – a to
v jednotlivých třídách s třídními učiteli.

V novém školním roce bude školu navštěvovat 238 žáků
ve 13 třídách – na I. stupni bude po jedné třídě, na II. stupni vždy

Jediná výjimka: I. třída zahájila školní rok 1. 9. 2020 v 10:00 hodin
– za účasti rodičů, příp. dalších rodinných příslušníků nových
prvňáčků.
Přeji všem žákům naší školy, aby se jim nový školní rok vydařil, aby
se dozvěděli něco nového, aby se naučili něco zajímavého, ale aby
si také užili společnost kamarádů a spolužáků.
Všem rodičům přeji, aby byli s výukou na naší škole co nejvíce
spokojeni.

foto: Mgr. Pavel Straub

Zaměstnancům přeji příjemné plnění pracovních povinností
a pocit smysluplné práce.
Občanům Chlebičova přeji pěkné a klidné dny nastávajícího podzimu.
Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka školy
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Kiki Lamlová - úspěch na koni
Kristýnka začala s koňmi v 6 letech, kdy jsme jí pořídili poníka
Falca. Postupem let rostla a poník už nebyl dostačující. V roce
2015 jsme jí pořídili tehdy 6letou kobylu Canadu. První kroky k úspěchům a první tréninky vedla Anička Kurková, rodačka
z Chlebičova. Nebyly to lehké začátky. Dřina, dřina, pády a slzy.
Ale první úspěchy přišly. Ve 14 letech si Kristýnka udělala jezdeckou licenci. A pak jen tréninky a závody, kde se nikdy nemusela
stydět za své výkony. Často se stěhovala ze stáje do stáje – Opava,
Polsko – a nakonec zakotvila na Albertovci, kde se jí ujala trenérka
Andrea Šimková, se kterou udělala zase skok dál ve své jezdecké
kariéře parkurové a drezurní jezdkyně.

1. místo v sobotu 15. 8. s Canadou v závodě, který jela poprvé
v životě – 120 cm L** – v celkem slušné konkurenci, a to jako
nejmladší účastnice tohoto závodu.
Věříme, že tohle není její poslední úspěch a že jednou dosáhne
na další krásná umístění a možná i na vysněnou olympiádu.
Patrik Lamla

Po uzávěrce zpravodaje přišla nová zpráva
– Kristýnka je mistrině!
Dne 5. a 6. 9. 2020 se konalo Oblastní mistrovství Severomoravského kraje ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se
Kristýnka účastnila soutěže družstev a jednotlivců v parkurovém skákání juniorů. Po prvním dni, kde přispěla v soutěži družstev čistou jízdou k budoucímu úspěchu, se prosadila
v soutěži jednotlivců. Svou bezchybnou jízdou ve skvělém čase
49,08 s a s náskokem 9 s na druhého Matěje Plevu obsadila první místo v prvním kole. Počasí v neděli nedovolilo pokračování 2. kola OM, a tak bylo přeloženo na středu 9. 9.
Ve středu předvedla jako jediná soutěžící čistou jízdu a umístila se na 1. místě Oblastního mistrovství severní Moravy pro
rok 2020. V soutěži družstev i přes 1 chybu obsadili také
1. místo, takže se Kristýna stala dvojnásobnou mistryní severní Moravy juniorů pro rok 2020.

V roce 2018 si Kristýnka pořídila hannoverského valacha Cosma,
kterého si dovezla z Německa. A začalo více starostí a dřiny, která se ale nakonec vyplatila. Na Oblastním mistrovství republiky
v roce 2017 s Canadou obsadila 2. místo v parkuru do 115 cm
a 4. místo s Cosmem v drezuře. Pak absolvovala spoustu parkurových závodů, kde se umísťovala na předních pozicích a předváděla
nadějné výkony, a to jak s Canadou, tak i s Cosmíkem.

foto: archív rodiny Lamlových

A pak to přišlo. Profi trenér, pan Josef Kincl, se ujal tvrdého tréninku a přišel dosud největší úspěch na Velké ceně Opavy 2020, kde
se ve dnech 13.-15. 8. 2020 zúčastnila celkem 6 závodů. Uspěla
se skvělými výsledky: ve čtvrtek se s Cosmem umístila na 4. místě,
7. místo v pátek s Canadou a jako třešničku na dortu přidala
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Beachvolejbalový turnaj
Konečné pořadí:
1. Marcel, Monika Faulovi, Patrik Lokoč (Martin Bořucký)
2. Roman a Jana Novákovi, David Řehulka
3. David, Eliška a Verča Stanjurovi
4. Patrik Čaja, Tomáš Goceliak, Lucka Schwarzerová
5. Filip Vykydal, Franta Seifried, Sabina Gregořicová
6. Michal a Alena Sedláčkovi, rodinný přítel
7. Jana Tutková, Kuba Němčík, Majkl Ressler
8. Aleš Martinek, Martin Kolovrat, Verča Muczková
Eliška Stanjurová

V sobotu 22. 8. 2020 se uskutečnil turnaj v beachvolejbale
pro všechny příznivce z Chlebičova a okolí. Tohoto dne se účastnilo 8 týmů, složených minimálně z jedné ženy. Celou dobu nás
doprovázelo krásné počasí, příjemná nálada a radost ze hry.
Po úporných bojích turnaj ovládl tým ve složení: Marcel Faul, Monika Faulová, Patrik Lokoč (Martin Bořucký).
Všem děkuji za účast a férovou hru, dále děkuji sponzorům: Obec
Chlebičov, El Dorádo, FC Bžž, Hanke strojírna.

foto: Eliška Stanjurová

Příští rok opět na značkách.

Starší přípravka a mladší žáci
Do soutěžního ročníku 2020/2021 jsme přihlásili dva týmy. Starší přípravku (ročník 2010 a mladší) a mladší žáky (ročník 2008
a mladší). Po letní pauze jsme znovu začali trénovat 11. srpna.

obou týmů jsou již dle rozpisu známy, ale z důvodu, že se pár zápasů kryje a my bojujeme s nedostatkem hráčů, budou hrací dny
průběžně měněny. O změnách budeme své věrné fanoušky samozřejmě informovat.

Oba týmy zatím odehrály pouze jedno mistrovské utkání. Starší
přípravka po obratu vyhrála ve Štěpánkovicích 10:5 a mladší žáci
si s přehledem poradili s Malými Hošticemi a vyhráli 21:7. Kluci
ukázali, že přes dlouhou pauzu fotbal hrát nezapomněli. Zápasy

foto: Jiří Hollesch

Věřím, že naši kluci budou předvádět, stejně jako v minulých sezónách, dobrý fotbal.
Jiří Hollesch, trenér
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Fotbal muži A
Vážení příznivci SK Viktorie,

Našemu A mužstvu se vstup do nové sezóny příliš nevydařil, kdy
se ovšem potýkali s velmi úzkým kádrem hráčů. Vinou zranění,
ale i pracovních a osobních důvodů odehráli začátek podzimu
v I. A třídě vždy citelně oslabeni. Věřím, že se situace a výsledky
postupem času zlepší a v tabulce postoupíme výše, kam Chlebičov určitě patří.

po dlouhé, nucené pauze se opět naplno rozběhly fotbalové soutěže SR 2020/2021.
Letos jsme přihlásili do okresních soutěží mladší žáky 1 + 5 a starší
přípravku, také 1 + 5, pod vedením trenérů Jiřího Hollesche a Romana Nováka. Nově jsme opět po pár letech přihlásili i B mužstvo
hrající OS III. tř. sk. B. pod vedením trenéra Romana Stanjury. Přejeme všem našim týmům, ať se jim v nadcházející sezóně herně
a výsledkově daří, a to ke spokojenosti našich fanoušků.

Výsledky odehraných mistrovských utkání:
Darkovičky – Chlebičov 3:3 (A. Korbel 2, J. Radek)
Chlebičov – Jakubčovice 0:1
Chlebičov – Vřesina 2:2 (T. Boháč 2)
Bolatice – Chlebičov 4:2 (A. Korbel 2)
Chlebičov – Kravaře 1:2 (L. Kužel)
Ludgeřovice – Chlebičov 3:3 (T. Boháč 2, vlastní)

Bohužel jsme letos rozhodli, z důvodu mimořádných opatření KHS
MSK, zrušit i náš každoroční, již 50. ročník Memoriálu Alfréda Bitomského. Věříme, že příští rok si to vynahradíme a proběhne vše
bez problémů a omezení.

Kamil Stanjura, předseda SK

Naši A muži, hrající I. A třídu pod vedením dvojice trenérů Ericha
říčného a Lukáše Gabaje, začali přípravu až koncem července.
Jako přípravu můžeme brát i účast v Prajzském poháru, kterého
jsme se zúčastnili a ve kterém zvítězilo mužstvo Kobeřic.

Jubilea členů SK za 3. čtvrtletí 2020
Stanislav Hubálek / 70 let
Eliška Šupíková / 60 let
Eva Hýlová / 60 let
Marion Axmannová / 50 let
Roman Novák / 40 let
Petra Stará / 40 let

Přípravné utkání
5. 8. Chlebičov – SFC Opava U17 4:1 (A. Korbel 2, T. Boháč,
D. Matyášek)
Změny v kádru A mužstva:
Odešli: Jiří Bena (Velké Hoštice), Cyril Josefus (ukončení kariéry),
Adam Teichmann (Krnov).
Přišli: Vojtěch Koneczný (Jakartovice), Martin Stošek (Pustá Polom) a Tomáš Mrázek (Hradec n. Mor.).

foto: Robert Kašný

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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Muži „B“ opět na scéně
Po vynucené koronavirové pauze, kdy se fotbal nehrál, jsme se
rozhodli, že do nového soutěžního ročníku 2020/2021 přihlásíme
B mužstvo. Důvody jsou jednoduché. Před rokem jsme byli nuceni zrušit dorost a zůstalo pár kluků, kteří chtěli hrát, ale neměli
kde. Ti mladší odešli na hostování do Velkých Hoštic, ti starší, kterým skončil dorostenecký věk a na "A" mužstvo ještě neměli výkonnost, prostě skončili. Vrátili se čtyři hráči z Hněvošic, jeden
z M. Hoštic, oslovil jsem pár zkušených "mazáků" z Bojtesa (letos asi
sehraje poslední ročník) a výsledkem je to, že momentálně máme
kádr o dvaadvaceti lidech!

tři spoluhráče z dorostu, kteří stabilně hrají za A mužstvo. Jedním
z nich je i J. Moša, který se zotavuje po nemoci – přejeme brzký návrat
k fotbalu.

foto: Lukáš König

V přípravě jsme odehráli tři přátelská utkání:
SK Viktorie "B" – Hněvošice 7:2 (branky: L. Baďura 2, F. Woch 3,
R. Novák 2)
SK Viktorie "B" – Služovice 3:0 (L. Baďura, F. Woch 2)
SK Viktorie "B" – Štáblovice 2:2 (M. Sedláček, L. Baďura)
První dvě mistrovská utkání jsme zvládli na výbornou, když jsme
na našem hřišti porazili Hradec nad Moravicí 6:3 a Skřipov 4:2!
Věřím, že mužstvo bude bez problémů fungovat, i když ne každý se Doufám, že se fotbalem budeme bavit stejně tak, jak bychom chtěli
na hřiště během zápasu dostane. Myslím si, že pokud někteří mla- bavit Vás, fanoušky a diváky.
díci budou mít zájem a poctivě trénovat, mohli by napodobit své
Roman Stanjura

Kádr mužstva:
K. Ihn, M. König, J. Vavřinčík, A. Borsutzký, M. Hřivnacký, J. Lokoč, D. Lokoč, A. Woch, R. Řeháček, J. Hollesch, T. Levák, R. Novák,
R. Stanjura ml., J. Moša, J. Otlík, M. Sedláček, C. Josefus, L. Baďura, M. Šupík, J. Vilášek, L. Trávníček, D. Havlický.
Trenér: R. Stanjura, kustod: J. Otlík.

Nohejbalový turnaj dvojic
V pátek 4. 9. 2020 se uskutečnil 5. ROČNÍK VEČERNÍHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC. Celkem se zúčastnilo 6 dvojic.

Děkujeme sponzorům:
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ LATOŇ, s. r. o.
DK servis
Obec Chlebičov
Pavel Pchálek
Ilja a Pavel Novotní
Za oddíl nohejbalistů Petr Dostál

Výsledky:
1. místo - Roman Gallo, Lukáš Axmann
2. místo - Václav Sýkora, Jakub Ihn
3. místo - Petr Dostál, Rudolf Havlický
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Vychází nová kniha A. Malchárkové pod názvem
„Zapadlé dny“. Autorka v ní popisuje dnes již zašlé
hlučínské tradice a zvyky, které jsou úzce spjaty
s křesťanskými svátky. Kniha je rozdělena do čtyř
kapitol podle ročních období. V kruhu tradiční rodiny prožijeme s dětmi celý kalendářní rok od příchodu Tří králů, draní peří, masopust, přes postní
dobu až do Velikonoc.

6. ročník pochodu „Za Poznáním Prajzké“
V sobotu 8. srpna uspořádal Nadační fond Pavla Novotného už
6. ročník tradičního pochodu „Za poznáním Prajzké“. Letošní ročník
byl stejně jako mnoho jiných pořádaných akcí ovlivněný pandemií
COVID-19, ale přesto jsme se rozhodli za přísných hygienických
podmínek zachovat tradici.

Moc všem děkuji za pomoc, starostům Oldřišova Petrovi Tomanovi a Hněvošic Josefu Kremserovi, místostarostovi Danovi Švanovi
a všem pomocníkům. Zpáteční cestu do Chlebičova jsme absolvovali autobusem manželů Lenky a Patrika Lamlových, kterým moooc
děkujeme za bezpečný dovoz autobusem zpět.
Těšíme se už na 7. ročník v roce 2021.
S pozdravem
Pavel Novotný, předseda správní rady
Nadační fond Pavla Novotného

foto: Ing. Pavel Novotný

V sobotu ráno jsme se sešli na tradičním místě u cyklozastávky JZD
a odsud vyrazilo celkem 20 účastníků na tradiční pochod. Počasí
nám jako vždy přálo a po celou dobu nás doprovázel lehký větřík,
takže bylo fajn. Trasa vedla přes Arnoštov do Oldřišova, kde už
na nás v jejich chloubě – zámku – čekal pan starosta Petr Toman.
Následovala úžasná prohlídka tohoto zámku, po které jsme se přesunuli k větrníku na konci katastru obce Oldřišov. Po komentovaném
poslechu o výrobě elektřiny jsme pokračovali v pochodu směrem

do cíle, kterým letos byla obec Hněvošice. Prošli jsme kolem lesní
školky kanadských vánočních jedlí a u místního kulturního domu
už na nás čekal pan starosta Hněvošic s perfektním obědem, skvělým pitným režimem, kávou a hlavně přívětivým slovem.
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