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SLOVO STAROSTY

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI

Vážení spoluobčané,

Vážené dámy a pánové,

skončilo období prázdnin, dovolených
a horkého léta, které se vyznačovalo
vysokými teplotami a především obrovským suchem.

také na podzim se budou v naší obci konat nejrůznější sportovní i společenské
akce. Dne 23. září proběhne ve Slezské Siestě setkání jubilantů, 27. 10. zve
kulturní komise všechny děti a jejich rodiče k již tradičnímu lampionovému
průvodu. Pro sportovní nadšence uspořádá SK Viktorie turnaje v badmintonu,
tenise, ve fotbale nebo v malé kopané. Koncem listopadu se můžete těšit na
představení amatérského souboru ŠAMU Štítina, který pro Vás připravil krutou
komedii českého dramatika Jaromíra Břehového s názvem Zátiší s loutnou.
Jako vždy se těšíme na Vaši účast!

Během léta probíhaly v naší obci různé
sportovní, kulturní a společenské akce,
za což děkuji složkám a organizátorům.
V areálu SK Viktorie proběhl již 6. ročník dětského tábora, za který děkuji
všem dobrovolným organizátorům, zaměstnancům obce a hlavě pak Mgr. Petře
Stanjurové, hlavní vedoucí. Tábor se
dětem moc líbil a jistě se na další ročník
velice těší.
Během prázdnin jsme upravili 1. patro
staré budovy školy a vznikla zde krásná
družina včetně sociálního zařízení.
SK Viktorie otevřela hřiště s umělým
povrchem za účasti hostů, našich spoluobčanů a pana faráře Hradila. Sbor
dobrovolných hasičů zase navázal na oslavy 90 let od svého založení a v srpnu
uspořádal dvoudenní soutěžní klání s bohatým programem včetně výstavy historických hasičských vozů.
Začínáme s přestavbou klubovny pro
chovatele a pokračují práce na zhotovení nového územního plánu obce, ke
kterému se budou moci vyjádřit všichni
spoluobčané.
Do 1. třídy jsme v naší škole přivítali 15
nových žáků, čekala na ně nově vybavená třída.
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
TURNAJ BADMINTON - ŽENY
TURNAJ STOLNÍ TENIS
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
PŘEDSTAVENÍ ŠAMU: Zátiší s loutnou
TURNAJ BADMINTON - MUŽI
FOTBALOVÝ TURNAJ MINIŽÁKŮ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
BĚH O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ - FUTSAL
SILVESTROVSKÝ ZÁPAS „SVOBODNÍ - ŽENATÍ“
VÁNOČNÍ KONCERT

Zuzana Kašná

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET
Vážené dámy, vážení pánové,

Závěrem Vám, vážení spoluobčané,
přeji příjemné prožití babího léta, dětem
úspěchy ve škole, všem pevné zdraví,
rodinnou pohodu a Boží požehnání.

dovolte, abych Vás informovala, že je od července letošního roku na webových stránkách obce Chlebičov k dispozici takzvaný rozklikávací rozpočet.
Jedná se o dobrovolnou aktivitu obce, jejímž cílem je zajistit maximální otevřenost vedení obce vůči občanům a zpřístupnit srozumitelným způsobem informace o řízení rozpočtu obce. Rozklikávací rozpočet je velmi transparentní formou
prezentace hospodaření obce v daném kalendářním roce, přístupnou pro
všechny, kdo mají zájem nejen seznámit se s celkovou výší plánovaných příjmů
a výdajů pro daný rok, ale také průběžně sledovat jejich stav, tj. plnění příjmů
nebo čerpání v oblasti vynakládání prostředků.
Věříme, že i Vy využijete možnost nahlédnout do ekonomických dat obecního
rozpočtu obce Chlebičov a jsme připraveni zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy.

Ilja Novotný

Zuzana Kašná

2 INFORMACE Z OBCE
JEDNOTNÁ KANALIZACE

STAVEBNÍ PRÁCE

Vybudováním čističky odpadních vod v obci Chlebičov se
stává obecní veřejná kanalizace kanalizací jednotnou
a bude tak využívána pro odvádění splaškové vody domácností.
Vlastníci nemovitostí v obci Chlebičov se na jednotnou kanalizaci mohou okamžitě připojit, platí pro ně ovšem jistá pravidla.
Varianta 1:
Při zřizování nové přípojky musí žadatel předložit projektovou dokumentaci, souhlas majitele kanalizace (tím je
naše obec) a odbor výstavby města Opavy mu pak vydá územní souhlas, ve kterém jsou určeny patřičné pokyny.
Varianta 2:
Při napojení na stávající přípojku musí vlastník nemovitosti
požádat obec o připojení a obecní úřad vydá souhlas. Pokud je
stará přípojka zanesená nebo ji chce žadatel vyměnit za větší
průměr, stačí mu souhlas naší obce. To znamená, že starou
přípojku vykope a vymění staré potrubí za nové.

Ještě před koncem léta vedení obce rozhodlo vyhovět
několika žádostem občanů o provedení úprav na komunikacích.
Na ulici Na Rybníku bylo provedeno rozšíření komunikace
o cca 1,2 m a v současné době probíhají práce na přemístění
sloupu veřejného osvětlení tak, aby nepřekážel bezproblémovému provozu.
Na ulici Zahradní se zase provádí rozšíření komunikace o přibližně 25 m2, aktuálně probíhá osazení obrubníky.
Vážení spoluobčané, Váš názor nás zajímá. Prosíme o Vaše
další podněty, kterými se budeme zabývat a společně tak
dosáhneme dalšího zvelebení naší obce.
ZO Chlebičov

Na OÚ v Chlebičově bude každému zájemci o připojení poskytnuta podrobná informace.
Ilja Novotný

FOTOSOUTĚŽ

Foto: Zuzana Mošová

Asi proto, že mamka celý školní rok poslouchala své žáky
a nezlobila, dostala od jednoho z nich, jmenuje se Denis
Chasák, vyhlídkový let nad Chlebičovem. Když se vrátila,
pořád básnila o tom, jak krásný zážitek to byl. Také nafotila
mnoho fotek Chlebičova z nebe. Na zaslané fotografii je naše
vesnice úplně celá. Najdete na ní i ten svůj domeček?
Míša Stanjurová

ŠTRASENFEST
Na ulici Na Rybníku pořádáme každým rokem setkání
sousedů, tedy štrasenfest. Letos se organizace zhostil
„dolní konec“, a protože se jednalo o již 10. ročník,
rozhodli jsme se naší ulici, především jejímu názvu, vzdát
hold stylovými převleky.

Foto: archív Mgr. Petry Stanjurové
Foto: Mgr. Petra Stanjurová

SENIOŘI
Po prázdninách a hlídání vnoučat začínáme v září zájezdem. Pojede se do Kunína a potom navštívíme výrobnu
Marlenky. Už se všichni moc těšíme!
Před zájezdem – 13. září – se za seniory v Chlebičově sloužila
mše svatá. Ještě 23. září bude setkání s „jubilanty“.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Novotnému, paní Stiborské i paní Mošové, kteří nám už léta zajišťují krásné zájezdy! Ještě jednou za všechny moc děkuje
Maruš Poštulková

A tak se zde sešla spousta vodníků, bludiček, vodních rostlin,
žabek, rybářů a dokonce i potápěč. A abychom si otestovali,
zda do toho vodního světa vážně patříme, museli jsme splnit
hromadu těžkých úkolů, jako přenášet vodu, vyzkoušet svou
zručnost, lovit rybičky, uvázat rybářský uzel a jiné. Výborná
nálada byla znát u všech stolů plných skvělých domácích
pochoutek. Přispěl k ní také harmonikář Jarek Montag,
kterému moc děkujeme. Tak a nezbývá než čekat na další rok,
abychom si znovu připomněli a společně oslavili důležitost
dobrých sousedských vztahů, které na naší ulici opravdu
máme.
Petra Stanjurová

3
OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ - DEN S VODNÍKEM
Poslední červnový den patřil jako každý rok dětem. Nejen,
že dostaly svá vysvědčení, ale letos poprvé se jich velké
množství zúčastnilo slavnostního otevření našeho
koupaliště.
Den s vodníkem, jak se nová akce pořádaná kulturní komisí
obce Chlebičov jmenovala, se skutečně vydařil. Sice nás
pozlobilo počasí, přesto si všechny děti přišly na své. Prvním
a nejdůležitějším úkolem dětí bylo nalézt ztracený klíč od
koupaliště. Podařilo se to Samuelovi Kaulovi, který si za to
vysloužil pěknou ledovou spršku.
Na řadu přišlo mnoho soutěžních klání jak ve vodě, tak nad
vodou. Za splnění úkolů děti získaly šupinky, tedy penízky,
za které si mohly ve vodnickém krámku zakoupit pěkné
odměny. Tím však vodnické odpoledne provázené skutečnými vodníky nekončilo, na děti dále čekala diskotéka
a projekce pohádky. Třicet odvážlivců s námi dokonce i přespalo. Někteří venku ve stáncích, jiní nahoře na Bumbálce.
Za kulturní komisi mohu slíbit, že příští rok akci určitě zopakujeme a doufáme, že se z ní stane pěkná tradice.
DĚTSKÝ TÁBOR

FILMOVÝ KEMP

Už je to šest let, kdy si parta nadšenců řekla: „Co kdybychom měli i u nás, v Chlebičově, tábor pro děti?“ Jsem moc
ráda, že čím dál víc rodičů a hlavně dětí nám, organizátorům, dokazuje, že to nebyl vůbec špatný nápad. A tak
jsme tu měli tábor i letos, tentokrát filmový a podle slov dětí
snad i nejlepší. (I když to říkají každý rok.)

Foto: archív Petry Stanjurové

Devadesát dětí rozdělených do šesti týmů podle šesti žánrů –
akční film, western, dokument, pohádka, komedie a muzikál –
mělo za úkol připravit pro ostatní týmy soutěžní den týkající se
právě jejich žánru. Mimo to je čekal celotýdenní úkol, natočit
skutečný film. Děti do poslední chvíle nevěděly,
co budou natáčet a koho budou hrát. To vše pro ně předem
připravili jejich skvělí vedoucí. Každý den tedy dva týmy
natáčely a ostatní soutěžily. Vzniklo tak šest úžasných
divadelních představení, které jsme každý večer sledovali
a všechny pečlivě natáčeli (Slunce, seno, jahody, Mrazík,
Ať žijí duchové, film o rodině mimozemšťanů, Kung Fu Panda
a Mimoňové). I Vy se na ně můžete podívat na stránkách tábora
www.taborychlebicov.estranky.cz, kde najdete i fotky. Děkuji

Velmi děkuji členům komise Kláře Seifriedové, Martinu
Königovi a Tomáši Pikovi, dále pak Lucce Pikové, Lauře
Latoňové, Elišce Stanjurové, Lucce Matušovské, Lence Fialové, Verči Stanjurové, Kamile Kunzové, Nele Pospiechové,
Nikol Poštulkové, Míši Kalužové, Terce Wolfové a Jirkovi
Wochovi za přípravu a organizaci.
Akce by se samozřejmě nemohla uskutečnit bez finanční pomoci obce, která přispěla na ceny, na večeři a snídani pro děti.
Za finanční pomoc děkujeme také FC BŽŽ. Dále pak AVZU
za zapůjčení kuchyňky a stánku, SK Viktorii také za
zapůjčení stánku, Pepovi Šupíkovi z Bumbálky, všem dětem
za aktivitu a vzorné chování a v neposlední řadě jejich
rodičům za důvěru.
Na stránkách obce www.chlebicov.cz jsou k vidění fotografie
a na stránkách tábora www.taborychlebicov.estranky.cz
se jistě pobavíte při sledování videa z této akce, které perfektně zpracovala Eliška Stanjurová a kde můžete vidět děti
nejen nad vodou, ale i pod vodou. Děkuji všem.
Za KKO Petra Stanjurová
Elišce Stanjurové za úpravu videí, které se po nocích
a ve volném čase věnovala.
Kromě soutěžení a natáčení děti zažily jako obvykle
diskotéku, hrůzostrašnou stezku odvahy, výlet do ZOO
Ostrava, koupání v Lipju a také překvapení, které nám
nachystal Zdeňa Pavelek v podobě dvou skákacích hradů
a sumo oblečků. Díky, Zdeňo.
Jsem moc ráda, že každým rokem máme na táboře hodnější
a hodnější děti, které respektují pravidla, spolupracují a snaží
se vydat ze sebe co nejvíc. Také letos musím poděkovat
výborným a bezchybně připraveným vedoucím Xenii Drastíkové, Ivě Elekové, Elišce Stanjurové, Aničce Špalkové,
Jolaně Stříbné, Kláře Seifriedové, Barči Englišové, Lucce
Pikové, Evce Fojtíkové, Jirkovi Lasákovi, Marcelu Faulovi,
Vaškovi Klimkovi, Zdeňovi Pavelkovi a Martinu Königovi.
Děkuji obci Chlebičov za dovoz stravy, za zapůjčení veškerého zázemí nutného pro tábor zdarma, za pomoc při přípravě tábora, za financování mobilních záchodů a žlabů.
Děkuji také SK Viktorii za pomoc při organizaci a zajištění
sponzorů, panu Lamlovi a Cimingovi za dopravu do ZOO
zdarma, řeznictví Latoň a Wieder za párky, firmě Habercorn
za trička dětem i vedoucím, firmě Nikol nápoje za sirupy,
panu Martinu Hankemu za sladkosti a pití pro děti, AVZU
a FC BŽŽ za finanční příspěvek a dřevo na táborák, Petře
a Romanovi Stanjurovým za dřevo na táborák, hasičům
a dalším nejmenovaným sponzorům za dárky pro děti,
sladkosti, toaletní papíry, hygienické potřeby a bečku Birella.
Věřím, že se společně se svými dětmi pobavíte při sledování
jejich filmů, které opravdu natočily za pouhý jeden den a bez
přípravy. Jistě mi dáte za pravdu, že si toho svého prvního
filmového Oskara fakt zasloužily.
Petra Stanjurová
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SVĚTLO DO ŽIVOTA
1000 KM NA KOLE VÝCHODNÍM POLSKEM

Členové našeho partnerského sdružení Rajder z Opole
připravují v srpnu 12denní cyklo akci po východních
oblastech Polska. Za naše sdružení se účastním jako jediný
a nelituji. První den se naše 8členná skupina přepravuje
mikrobusem na Mazurská jezera do města Węgorzewo, odkud
druhý den začíná naše cesta. Během deseti „horkých“ dnů, kdy
teploty neklesají pod 35 °C, projíždíme a poznáváme zajímavá
místa, města a oblasti.
Fotíme se u mohyly u obce Wisztyniec, kde se stýkají hranice
tří států (Ruska, Polska a Litvy), koupeme se v nejhlubším
jezeře Hańcza (108 m), projíždíme rezervacemi Augustow
a Białowieska, kde volně žijí stáda zubrů. Ty však máme
Foto: archív Rudolfa Grygarčíka

možnost vidět jen v chovné stanici, která je zaměřená na
záchranu zubrů. Zajímavá je návštěva nejvýznamnějšího
poutního místa pravoslavných v Polsku, na hoře Grabarkę.
Dojezd je kopcovitý, ale stojí za to.
Desátý den dojíždíme do města Lublin. Zde si nemůžeme
nechat ujít prohlídku zámku, procházku starým městem
a večeři v jedné z mnoha zdejších hospůdek.
Následující den ráno odjíždíme vlakem do Opole, kde celou
akci v 17 hod. ukončujeme.
Cyklo trasa: Węgorzewo - Gołdap - Merkinie - Stary Folwark
- Augustow - Supraśla - Dubicze Cerkiewne - hledání zubrů
v Puszczy Białowieskiej - Dubicze Cerkiewne - Biała
Podlaskie - Aleksandrówka - Lublin.
Zájezd do Tarnowskich Gór
Foto: Rudolf Grygarčík
5. 9. 2015 jsme navštívili hornické muzeum těžby olova
a stříbra, zámek v Nakle Ślaskim, zámek ve Starých Tarnowiciach, městské muzeum a prošli jsme si město Tarnowskie
Góry. Výborné průvodce nám
dělali Petr a Ola, cyklisté, kteří
k nám jezdí pravidelně na cyklosrazy. Věřím, že kdo se zúčastnil, nelituje.
Rudolf Grygarčík, předseda

ZAHRÁDKÁŘI
Dobrý den milý zahrádkáři,
22. 8. 2015 se v našem areálu konal již 14. ročník soutěže
„O nejkrásnější rozkvetlé obydlí“. Počasí se nám umoudřilo a nebylo takové tropické horko.
K poslechu hrála reprodukovaná hudba, k občerstvení byl bohatý výběr z alkoholických i nealkoholických nápojů.
K zaplnění prázdných žaludků byly k dispozici makrely, uzená žebra, bramborové placky a klobásky, k chuti přišly zákusky a kafíčko. Účast splnila naše očekávání, za což děkujeme
všem zúčastněným a doufáme, že nám budete věrní i nadále.

A jelikož šlo o soutěž, tady máme výsledky:
1. místo
manželé Otlíkovi, Hlavní 23
2. místo
manželé Lokočovi, Na Kopci 214
3. místo
manželé Latoňovi, Na Kopci 69
4. místo
manželé Königovi, Haškova 218
5.místo
manželé Lokočovi, Lípová 271
Samozřejmě děkujeme všem za snahu a úsilí, které vynaložili
do zvelebení svých oken, domků a zahrad, a tím udělali naši
ves ještě krásnější.
Za zahrádkáře Ivana Lavická
2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Manželé Otlíkovi přebírají z rukou starosty obce první cenu.

Foto: Zuzana Mošová

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Autor fotografií: Ing. Josef Mikolajský

Rádi bychom se s Vámi podělili o novinky, které se
odehrály u hasičů za poslední období.
Nejprve bychom chtěli vzpomenout na paní Hildegardu
Armlichovou, dlouholetou členku, která v požehnaném věku
devadesáti let opustila naše řady.
V měsíci srpnu proběhly dvě soutěže v požárním sportu.
Šesté kolo ligy veteránů a třetí ročník memoriálu Antonína
Čecha 15. 8. 2015 a 16. 8. 2015 Moravskoslezský pohár
(MSP) v areálu Lipja. Oběma soutěžím předcházely rozsáhlé přípravy ke spokojenosti našich soutěžících a také diváků.
Soutěží se zúčastnilo jedenáct družstev. Po úvodním pokusu
domácích hasičů jsme zažili bouřku, která by byla v parných
dnech vysvobozením, ale zde nám pořádně zamávala s připravenými stany i tratí.
Součástí programu dne byla výstavka historických stříkaček, které zapůjčily okolní sbory: Vršovice, Kravaře, Chvalíkovice a Štítina. Družstvo veteránů Štítina zpestřilo program ukázkou zásahu s koňskou stříkačkou a dalším zpestřením byla projížďka koňským spřežením s bryčkou pana Tomíčka z Velkých Hoštic.
Hladký průběh soutěže řídil hlavní rozhodčí pan Jan Mikolajský z SDH Velké Hoštice a startérem byl pan Arnošt Vilč
z SDH Komárov. Výsledné pořadí soutěže: 1. Slavkov,
2. Štítina, 3. Kravaře - Kouty, 5. Chlebičov. Celkové výsledky ligy veteránů 2015 pak Chlebičov uvádějí na sedmém
místě.

Na programu byla rovněž soutěž o Chlebičovský soudek,
jejímž sponzorem bylo zahradnictví Milana Sedláčka. Tento
zlatavý mok vybojovalo družstvo Štítiny. Dalším sponzorem
sobotní soutěže byla obec Chlebičov, která zakoupila ceny.
Pan Tomáš Starý nám bezplatně zapůjčil přepravník aut pro
přepravu koňských stříkaček a celkovou dokumentaci pořídil pan Josef Mikolajský, občan naší obce.
Všem jmenovaným a také členům našeho sboru, kteří se starali o hladký průběh odpoledne, patří velké poděkování.
Nedělní odpoledne 16. 8. 2015 se neslo v duchu hasičské
soutěže MSP. Této soutěže se zúčastnilo dvacet družstev
mužů a devět družstev žen. V kategorii mužů se na prvním
místě umístilo družstvo z Hněvošic s časem 16,89 s. Druhou
příčku obsadilo družstvo Služovic s časem 17,49 s a na třetí
příčce se umístilo mužstvo z Neplachovic s časem 17,96 s.
Naše družstvo obsadilo desátou příčku s časem 18,47 s.
V kategorii žen patřilo prvenství družstvu Skrochovic s dosaženým časem 16,34 s, druhou příčku obsadilo družstvo
Bolatic s časem 16,97 s a na třetí příčce se umístily ženy
z Malých Hoštic s časem 17,13 s.
Pro účastníky a návštěvníky tohoto odpoledne bylo opět
připraveno bohaté občerstvení. Velkou výhodou nedělního
odpoledne, na rozdíl od toho sobotního, bylo příjemné počasí. Také zde patří poděkování všem, kteří se zasloužili o hladký průběh soutěže.
Hasiči

6 ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
ZŠ CHLEBIČOV
Vítáme děti v Základní škole v Chlebičově a přejeme jim
úspěšný start do nového školního roku 2015/2016. Kromě
toho, že se po prázdninách opět setkají se svými spolužáky,
čekají je během roku tradiční i nové akce.
Děti se mohou těšit na zrekonstruované podkrovní oddělení
školní družiny, které bude v provozu od října. Také některé
třídy doznaly mnoha změn, nejenom v podobě výzdoby, ale
především jsou vymalovány a je zde nový nábytek, který nám
na míru vyrobil pan Trulej. Škola je zajištěna bezpečnostním
alarmem, vstup do budovy domácím telefonem s obrazovkou.
Za všechny opravy ve škole patří velké poděkování našemu
zřizovateli - Obecnímu úřadu.V letošním školním roce bude
základní školu navštěvovat 59 dětí. Učitelský sbor posílila
paní učitelka Kateřina Kudelová a paní vychovatelka Eva
Vinárková. Vyučujeme podle školního vzdělávacího
programu „Škola zábavou i prací“, který je založen na
principu činnostního učení. Snažíme se rozvíjet osobnost žáka
k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování,
aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učíme jej
odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené
jeho věku. Budujeme školu jako příjemné a přátelské prostředí
pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřujeme se na základní
učivo, které musí zvládnout všichni žáci. K dětem
uplatňujeme individuální přístup. Rozšiřující učivo
zařazujeme podle jejich schopností, podporujeme rozvoj
nadaných žáků, pomáháme žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami. Zastáváme myšlenku školy otevřené
vůči rodičům i široké veřejnosti, školy jako centra
vzdělanosti, kultury, sportu i společenského života obce.

MŠ CHLEBIČOV
Čas prázdnin je za námi a mateřská škola se nám opět
zaplnila dětských smíchem, štěbetáním a opravdu jen
maličkým stýskáním.
V letošním školním roce je kapacita mateřské školy naplněna tj. 56 dětí. Již teď mohu slíbit, že to bude rok opět báječný.
Máme pro děti připravenou spoustu aktivit, výletů,
sportovních i kulturních zážitků. Prvním z nich bylo
slavnostní uvítání na školní zahradě, spojené s ochutnávkou
dobrot, soutěžením i papírovým ohňostrojem. Přeji dětem
a všem svým kolegyním hlavně zdraví a elán do práce.
Za kolektiv MŠ Jana Borunská

Za kolektiv ZŠ Milena Široká
Autorka fotografií: Zuzana Mošová

Do školních lavic letos poprvé zasedli:
Tobias Sobek, Mikuláš Konečný, Patrik Tihelka, Tadeáš Kaul, Lukáš König, Štěpán Holas, Hubert Hudeček, Jakub Stanjura, Agáta Königová, Linda Karli,
Karin Trulejová, Natálie Zdražilová, Andrea Weissová, Antonie Klímková, Nikol Zdražilová, třídní učitelka Irena Hrubá Vaňková.
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SPORT
DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
ÚSPĚCHY MLADÉ SPORTOVKYNĚ
Představujeme Vám nadějnou sportovkyni z Chlebičova,
Nelu Hudečkovou, která se již několik let věnuje dálkovému plavání, a její úspěchy v letošní sezóně Českého
poháru.
Nela je třináctiletou žačkou opavské základní školy E. Beneše
a do Chlebičova se spolu s rodiči a mladším bratrem přestě-

hovala teprve nedávno. Už nyní ale vzorně reprezentuje jak
svůj domovský oddíl TJ Slezan Opava, tak naši obec.
Svou sportovní kariéru zahájila Nela v 6 letech, kdy začala
s atletikou, od svých 8 let trénuje plavání. V současné době
zahrnuje její přípravný plán pro letní sezónu denně cca 2 hodiny dálkového plavání buď na koupališti v Chlebičově nebo
na Stříbrném jezeře v Opavě, v zimní části sezóny trénuje 5x
týdně ráno před vyučováním a odpoledne po škole.
Její největší doménou jsou tratě na 3 km. V Tovačově se letos
na této trati umístila s časem 46:13 na druhé pozici. V letošní
sezóně se ale poprvé představila také na trati 5 km, konkrétně
na Garoma maratonu, který se konal na Brněnské přehradě.
V drsných podmínkách (teplota vody činila 17 °C) skončila
na skvělém 8. místě.
Momentálně je Nela v bodování Českého poháru na 10. místě, přičemž v její kategorii (ročník 2001-2002, starší žačky)
panuje mimořádně silná konkurence - v seriálu Českého
poháru startuje 35 žaček. Průběžné 10. místo je tedy velkým
úspěchem a do konce zbývá poslední závod v Mělicích u Pardubic. Zde budou účastníci bojovat o poslední body sezóny
a my jich přejeme reprezentantce z Chlebičova co nejvíce!

Foto: Radek Hudeček

Zuzana Kašná

CHLEBIČOV
NA OPAVSKÉ MÍLI
Dne 9. 9. 2015 se v Opavě uskutečnil závod Opavská míle,
kterého se zúčastnilo 500 závodníků, a to z Česka, Polska
a Rakouska. Z Chlebičova se tohoto závodu zúčastnilo 15 závodníků. Vítězem závodu byl mistr Evropy Jakub Holuša
a na stupních vítězů byli 2 závodníci z Chlebičova. V kategorii
chlapců do 10 let zvítězil Matěj Borunský a v kategorii holek
do 10 let se na 3. místě umístila Barunka Holasová.
Josef Mikolajský

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Zveme Vás na

PODZIMNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI
do kulturního domu v Chlebičově.

Příjem oblečení: pátek

18. 9. 2015 od 16.00 do 19.00
/poplatek 1,- Kč/ks/

Prodej: sobota
Vyúčtování: neděle

19. 9. 2015

od 9.00 do 14.00

20. 9. 2015 od 10.00 do 11.00

Informace na tel. 606 266 007 nebo sedlackova.a@seznam.cz
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SPORT
OTEVÍRÁNÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ A MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO

Sportovní nadšenci v Chlebičově si v pátek 24. 7. 2015 užili
velké slávy, neboť se v areálu SK Viktorie Chlebičov
slavnostně otvíralo zrekonstruované fotbalové hřiště
s umělým povrchem.
Na ploše bývalého starého fotbalového travnatého hřiště,
které sloužilo jako tzv. hlavní v letech 1932 až 1998, vyrostlo
nádherné hřiště s umělým povrchem 3. generace, které splňuje
ty nejpřísnější požadavky. Nezůstali jsme pouze u toho,
zároveň jsme postavili kolem dokola nové oplocení se záchytnými sítěmi a také posílili umělé osvětlení hřiště. Celkové
náklady na investiční akci činily 7.245.300,- Kč včetně DPH,
z toho dotace ve výši 80 % z MŠMT činila 5.796.000,- Kč.
Investorem celé akce byla SK Viktorie Chlebičov. Zbývající
podíl ve výši 1.449.000,- Kč SK Viktorii v prosinci 2014
poskytla formou investiční dotace obec Chlebičov, které tak
patří velký dík.
V pátek v 19:30 hodin se na slavnostní otevření dostavilo
úctyhodných 400 místních a přespolních občanů. Mezi
pozvanými hosty nechyběl poslanec Parlamentu ČR a zároveň předseda SOH Hlučínsko a starosta obce Bolatice Mgr.
Herbert Pavera, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Daniel Havlík, místopředseda České unie sportu pan Ing.
Marek Hájek, místopředseda VV MSKFS Václav Vojtíšek
a také starosta obce Lisková na Slovensku pan Ing. Jozef
Murina a mnoho dalších vzácných hostů. Předzápas obstarali
minižáci, kdy se domácí SK Viktorie střetla s mužstvem TJ
Sokol Hněvošice. Utkání skončilo 1:7. V 19:30 hodin následovalo slavnostní otevření hřiště, kdy především Mgr. Herbert Pavera s Mgr. Danielem Havlíkem ocenili komplexnost
řešení rekonstrukčních prací celého areálu SK Viktorie. Velmi
milým proslovem se prezentoval starosta obce Lisková pan
Ing. Jozef Murina, který svému protějšku, Iljovi Novotnému
z Chlebičova, závidí možnosti sportování v obci Chlebičov
a také skvělý povrch na zrekonstruovaném hřišti. Oba starostové pak prohlásili, že hřiště se mělo takto rekonstruovat před
35 lety, aby si na něm mohli zahrát oba...
Ve 20 hodin nastoupila na zrekonstruované hřiště obě mužstva hlavního zápasu slavnostního otevření, a to mužstvo
domácí staré gardy Chlebičov a mužstvo staré gardy SFC
Opava. Mužstva nastoupila v těchto sestavách: SK Viktorie
Chlebičov: Milan Baďura - Roman Stanjura, Milan Poštulka,
Tomáš Starý, Dalibor Hollesch, Jiří Hollesch, Milan Lorenz,
Jan Šupík, Marek Tihelka, Michal König, Petr Engliš,
Jaroslav Vilč, Martin Baránek.
SFC Opava: Vilém Axmann - Jan Baránek, Kamil Vrba, Jan
Vožník, Michal Hampel, Martin Rozhon, Ludevít Grmela,
Daniel Kutty, Marcel Klajmon, Pavel Poštulka, Lukáš Černín,
Tomáš Kamrád, Radomír Prasek, Pavel Devátý, trenéry
mužstva byli Oldřich Šafránek a Jindřich Pardy.
Utkání řídila zkušená trojice bývalých prvoligových rozhodčích, jako hlavní Gustav Santarius, asistenty byli Stanislav

Hruška a Andreas Drastík. Utkání skončilo 7:6 pro domácí SK
Viktorii Chlebičov, když branky vstřelili za domácí: 2x Jiří
Hollesch, 2x Marek Tihelka, Martin Baránek, Roman Stanjura
a Petr Engliš, za hosty: 2x Michal Hampel, Martin Rozhon,
Daniel Kutty, Martin Prohazska, 1x vlastní.
Po ukončení utkání hřiště následně požehnal otec farnosti
z Velkých Hoštic pan P. ThLic. Mgr. Radovan Hradil.
Ing. Pavel Novotný,
člen výboru SK Viktorie Chlebičov
a člen zastupitelstva obce Chlebičov

Autor fotografií: Petr Gattnar
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MEMORIÁL ALFRÉDA BITOMSKÉHO
V neděli pokračovala SK Viktorie v další podařené akci,
tentokrát pořádala 45. ročník Memoriálu Alfréda
Bitomského v kopané. A. Bitomský tragicky zahynul při
mistrovském utkání v Dolním Benešově dne 16. 5. 1971.
Od té doby domácí každoročně pořádají na jeho počest
fotbalový turnaj. Letošního ročníku se zúčastnila tato čtyři

mužstva: domácí SK Viktorie Chlebičov, MFK Kravaře, TJ
Slavie Malé Hoštice, FK Velké Hoštice. Turnaj byl
rozlosován na dvě semifinálová utkání, kdy v prvním
porazilo totálně omlazené mužstvo z MFK Kravaře mužstvo
TJ Slávie Malé Hoštice 5:1. Branky vstřelili tito hráči: za
Kravaře: 2x René Kolig, Vojtěch Těžký, Vojtěch Watzlawik
a jedna byla vlastní, za Malé Hoštice vstřelil branku Martin
Slíž.
Ve druhém semifinále, kdy se všechna utkání hrála na 2 x 30
minut, se utkala domácí SK Viktorie Chlebičov s FK Velké
Hoštice. Domácí pod vedením nového trenéra Tomáše
Otýpky představili dvě nové posily áčka - Romana Wichu
a Ivo Paletu. Dále se představili dva další hráči: brankář
Martin Řehulka a obránce David Švacha. Domácí nakonec
po urputném boji prohráli s Velkými Hošticemi 1:2, když
jejich branku vstřelil Marcel Klajmon, za Velké Hoštice
vstřelili branky: Martin Vitásek a Jiří Jaroš.
V následném utkání o třetí místo porazil domácí Chlebičov
mužstvo Malých Hoštic 8:2. Jejich branky vsítil: 3x Lukáš
Baďura, 2x Marcel Klajmon, Roman Novák, Filip David
a David Řehulka.
Ve finálovém utkání porazily Kravaře těsně Velké Hoštice
1:0, když jedinou branku utkání vstřelil Vojtěch Koneczný.
Následovalo vyhlášení turnaje, kdy ceny předal starosta obce
Ilja Novotný a předseda SK Viktorie Chlebičov pan Kamil
Stanjura. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Vojtěch Stříbný
z Velkých Hoštic, nejlepšími střelci se stali domácí Marcel
Klajmon a Lukáš Baďura - každý z nich dal po třech
brankách - a nejlepším hráčem byl vyhlášen Vojtěch Těžký
z Kravař.
Celý turnaj řídila zkušená trojice rozhodčích: Tomáš Migota,
Jaromír Válek a Josef Bukovský.
Ing. Pavel Novotný,
člen výboru SK Viktorie Chlebičov
a člen zastupitelstva obce Chlebičov

PODĚKOVÁNÍ

Autor fotografií: Petr Gattnar

Jménem vedení SK Viktorie Chlebičov bych chtěl
poděkovat všem funkcionářům, dobrovolníkům, holkám z oddílu badmintonu a zaměstnancům obce, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci těchto dvou
významných akcí. Rovněž děkujeme všem partnerům
a sponzorům, kteří nám pomohli, a to jak finančně tak
materiálně. Děkuji také AVZO Chlebičov, J. Levákovi, J. Migotovi za dovoz a zapůjčení laviček i stánků pro tuto akci. Myslím, že se obě akce vyvedly ke
spokojenosti všech návštěvníků z Chlebičova i okolních obcí, kteří nás přišli podpořit i přes špatné sobotní
počasí.
Kamil Stanjura,
předseda SK Viktorie Chlebičov
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SPORT
FOTBAL - „ÁČKO“

TERMÍNY UTKÁNÍ

Vážení příznivci fotbalu,
dovolte mi, abych Vás seznámil se změnami u „A“ mužstva.
V novém SR 2015/2016 chceme navázat na loňskou sezónu,
kdy jsme se pohybovali v horní polovině tabulky I. A třídy.
V letní přestávce došlo ke změnám v kádru.
U áčka ukončil své angažmá trenér, pan Daniel Kutty, který přijal
nabídku trénovat mládež ve Vítkovicích. Za jeho roční práci
u chlebičovského fotbalu mu děkujeme. Na post hlavního trenéra
byl angažován pan Tomáš Otýpka, který u nás donedávna působil
jako hráč a přejeme mu hodně úspěchů při jeho trenérské
premiéře. Asistentem trenéra se stal Marcel Klajmon, vedoucím
mužstva zůstává pan Alois Schuppik. Z kádru odešel Pavel
Devátý - z pracovních důvodů - a hostování ukončil také Martin
Němčík, který zůstal v kádru SFC Opava „B“. Dlouhodobě
zraněni jsou Martin Sedláček a Lukáš Gabaj, který je po operaci
kotníku. Do kádru áčka naopak přišli: Roman Wicha (hostování
z Kylešovic), Matěj Tomáško (hostování z dorostu SFC Opava),
Ivo Paleta (hostování z TJ Zlatníky). Mužstvo také posílil David
Řehulka, který pracoval v zahraničí. Naším cílem bylo doplnit
náš zkušený kádr mladými fotbalisty. Uvidíme, do jaké míry se
nám to podařilo a věřím, že budeme po celou sezónu předvádět
dobré výkony, ke spokojenosti našich fanoušků.
Velkého úspěchu dosáhlo také naše „B“ mužstvo, které
postoupilo do Okresního přeboru. Uvidíme, jak se jim bude ve
vyšší soutěži dařit. Věřím, že to zvládnou a pod vedením trenérů,
Jana Šupíka a Karla Eleka, budou předvádět rovněž dobré
výkony. Své soutěže začátkem září začínají i naši mladší žáci
a minižáci, kterým rovněž přejeme mnoho sportovních úspěchů
ve své začínající fotbalové kariéře, pod vedením svých trenérů,
Romana Stanjury a Vildy Axmanna.
Kamil Stanjura, předseda SK Viktorie Chlebičov

Foto: archív SK Viktorie Chlebičov

„A“ mužstvo SR 2015/2016
Dolní řada zleva: Filip David, Roman Wicha, Cyril Josefus, Marcel Klajmon, Vladan Klösel, Tomáš Levák, Václav Sýkora, Marek Elek,
Alois Schuppik - vedoucí mužstva.
Horní řada zleva: Kamil Stanjura - předseda SK, Martin Proházska, Lukáš Gabaj,Vojtěch Tomáško, Ivo Paleta, David Řehulka, Roman
Novák, Lukáš Černín, Lukáš Baďura, Lumír Sedláček - kapitán, Tomáš Otýpka - trenér, Martin Sedláček.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA ČLENŮ
SK VIKTORIE CHLEBIČOV

PLÁNOVANÉ SPORTOVNÍ AKCE SK
DO KONCE ROKU:
10/2015 turnaj badminton ženy (hala Chlebičov)

11/2015 turnaj badminton muži (hala Chlebičov)
11/2015 fotbalový turnaj minižáků (hala Chlebičov)
21.11.2015 turnaj stolní tenis (hala Chlebičov)
19.12.2015 turnaj v malé kopané, futsal (hala Chlebičov)

40 let
50 let
55 let
65 let

Aleš Poštulka, Stanislav Ciminga, Dagmar Stanjurová
Milan Lorenz, Jiří Otlík, Anna Muchová
Jan Martinček, Jan Šupík
Alfréd Stanjura, Ilja Novotný, Stanislav Hubálek st.
K blahopřání se připojuje i výbor SK Viktorie.

31.12.2015 silvestrovský zápas „Svobodní - Ženatí“ (hřiště SK-UT)

FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI
Ukončení sportovního roku 2014/2015 proběhlo v našem
areálu poprvé společně s minižáčky. Děti si pochutnaly na
dobrotách a sladkostech, které napekli či nakoupili rodiče, za
což jim patří velký dík, pro dospěláky byly připraveny steaky
a v horku přišlo vhod i nějaké pivínko. Vrcholem pak bylo
utkání pod umělým osvětlením Děti vs. Tatínkové. Mladíci nás
v něm "rozdrtili" 1:0, když jedinou branku pustil za svá záda
V. Axmann :-). Všichni si to náramně užili a doufáme, že příští
rok jim porážku oplatíme, i když zase budeme o něco starší.
Děkujeme samozřejmě i všem sponzorům této akce: "B"
mužstvo SK, F. Gašperák, uzenářství Latoň & Wieder,
T. Levák, J. Vilášek, A. Kašný, K. Řeháček.

S tréninky na nový soutěžní ročník jsme začali až poslední
prázdninový týden. Nechtěli jsme děti tahat v enormních
vedrech, která panovala po celé prázdniny, od koupališť
na rozpálené hřiště.
Po dovršení 13 let náš tým opustili J. Moša a A. Borsutzký.
Přejeme, aby se jim na hostování ve V. Hošticích dařilo tak
jako u nás.
První mistrovské utkání 27. 8. na našem hřišti proti Brumovicím jsme zvládli a zvítězili jsme 6:4 (střelci branek:
L. Trávníček 2, R. Řeháček, T. Latoň, R. Kašný a S.Karli).
Snad nám forma vydrží a budeme mít i nadále všichni radost
ze hry.
Roman Stanjura, trenér

Foto: Zuzana Mošová

Turnaj VZÁJEMNĚ SE POZNEJME
V pátek 4. 9. 2015 proběhl na hřišti u ZŠ Chlebičov 3. ročník
sportovně společenské akce „Vzájemně se poznejme“.
Účastnily se čtyři týmy:
Obec Chlebičov, Magistrát města Opavy, Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje - Územní odbor Opava,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - Územní
odbor Opava.
Vítězem se stalo mužstvo KŘP Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava, na druhém místě se umístilo mužstvo

OÚ Chlebičov, třetí skončilo mužstvo HZS Moravskoslezského kraje - ÚO Opava a poslední mužstvo Magistrátu
města Opavy.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Aleš Kareš z HZS Moravskoslezského kraje ÚO Opava.
Nejlepším střelcem se stal Roman Stanjura z OÚ Chlebičov.
Nejlepším hráčem se stal Roman Šimeček z mužstva HZS
Moravskoslezského kraje ÚO Opava.
Velmi podařené akci neuškodila ani nepřízeň počasí
a zcela jistě nesnížila nadšení všech zúčastněných aktérů.
Ing. Pavel Novotný
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FILMOVÝ KEMP

DEN S VODNÍKEM
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NA VIDĚNOU ZA ROK!
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