ZPRAVODAJ
OBCE CHLEBIČOV
červen 2016

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přesunuli jsme se do období léta, prázdnin
a dovolených. V létě probíhají v naší obci
různé kulturní a společenské akce, za což
děkuji složkám a organizátorům. Děti
se těší na dětský tábor, který bude letos
s názvem „Zimní olympijské hry“. Za tuto
akci děkuji hlavní organizátorce paní Mgr.
Petře Stanjurové a celému kolektivu, který
jí pomáhá.
Obec zakoupila nové zastřešené pódium a velký stan a v měsíci srpnu připravujeme v Lipju
kulturní akci pro děti i dospělé, kdy se nám
představí hudební skupiny a atrakce pro děti.
Do této akce chceme zapojit všechny složky
v obci.
Z pracovních úkolů jsme zahájili poslední etapu dostavby kanalizace, propojení chodníku
na ulici Vrchní a Hlavní a přes prázdniny provedeme vybudování nové počítačové učebny
v budově ZŠ a zřízení nové samostatné třídy.
Od nového školního roku bude v ZŠ pět samostatných tříd.
Máme vydané povolení k výstavbě přechodu
pro chodce a semaforů. Proběhla instalace zrcadel na nepřehledných křižovatkách v obci.
V měsíci červnu dojde k přestavbě ordinace lékaře, čekárny a zřízení nové kanceláře
pro účetní. V měsíci červnu bude ordinace
uzavřena, za což se všem omlouváme a žádáme o pochopení.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití dovolené, teplého léta, dětem příjemné
prožíti prázdnin a všem hojnost zdraví, osobní
a rodinnou pohodu a Boží požehnání.
Ilja Novotný
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DIAMANTOVÁ SVATBA

Sňatek se uzavírá s cílem zůstat spolu po celý život
a své pozemské bytí prožívat společně v časech dobrých
i zlých. Ne všem párům jejich odhodlání vydrží a okolnosti dovolí, aby se jim podařilo oslavit zlatou, nebo dokonce diamantovou svatbu.
Manželé Marie a František Kurkovi patří k těm šťastným,
kteří se mohli ohlédnout za svým společným šedesátiletým
manželstvím, jehož výročí si připomněli dne 23. dubna
2016.
Seznámili se v roce 1953 v Chlebičově. Marie oslovila Františka na ulici s prosbou o drobnou službu.
On jí ochotně pomohl a ihned v sobě našli zalíbení. Záhy
je však na dva roky rozdělila povinná vojenská služba, kterou František sloužil v Kroměříži. V té době si psali zamilované dopisy a po návratu z vojny se 21. 4. 1956 v kostele
sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích konala veselka.

Foto: arhív M. a F. Kurkových

Po svatbě se František nastěhoval k Mařence do jejího
rodného domu na ulici Na Rybníku, který postupně rekonstruovali a kde bydlí dodnes. Marie pracovala v místní
škole, ale z důvodu častých nemocí odešla do invalidního
důchodu. Poté se stala členkou dohlížecího výboru Jednoty. Také ráda a dobře pekla, byla vyhledávanou cukrářkou

a výbornou hospodyní, která zastane každou práci.
František se celý život živil jako instalatér a protože byl
velmi šikovný, o práci neměl nikdy nouzi. Byl všestranným
sportovcem. Ovládal mnohé atletické disciplíny, ale tou hlavní byl běh na 110 m překážek. Účastnil se celorepublikových
závodů, kde obsazoval čelní příčky. Byl hráčem fotbalového
mužstva Chlebičov a dodnes se rád dívá na sport v televizi.
Vždy je pojila záliba v péči o domácí zvířectvo a velkou
krásnou zahradu. Společně rádi sledují hudební stanici Šlágr
a v neděli nechybí na mši svaté.
Ze šťastného manželství se narodily dcery Jarmila, Bronislava a Pavla, které jim udělaly – mimo jiné – radost pěti
vnoučaty. V posledních letech jim život zpestřují i čtyři pravnoučata. Celá rodina se velmi často navštěvuje a oni jsou jejím nejdůležitějším spojovacím článkem a velkým vzorem.
Za to jim rodina ze srdce děkuje a přeje především pevné
zdraví a Boží požehnání.
Vedení obce se připojuje ke gratulaci a přeje manželům Kurkovým ještě mnoho krásných a ve zdraví prožitých společných let.
Lenka Baránková,
Zuzana Kašná
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PLÁN AKCÍ NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ
18. 6. 2016 (14.00 Lipjo) 		

OKRESNÍ LIGA VETERÁNŮ			

SDH Chlebičov

24. 6. 2016			

NOČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ		

El Dorádo, Ing. Pavel Novotný

25. 6. 2016			

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

SK Viktorie Chlebičov

26. 6. 2016 (15.00 Lipjo) 		

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR			

SDH Chlebičov

6/2016				

VÍTÁNÍ LÉTA V LIPJU				

Obec Chlebičov

4. 7. 2016 (od 18.00) 		

KONCERT PAVLA DOBEŠE A LETNÍ KINO

FC Bžž

10. 7. 2016			

PLAVECKÉ ZÁVODY				

SS Chlebičov, Slezan Opava

15.-16. 7. 2016			

MYSLIVECKÉ DNY				

Myslivecký spolek Angelika

30. 7. 2016 			

MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO 			

SK Viktorie Chlebičov

6. 8. 2016 			

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VEČER			

Zahrádkáři Chlebičov

14.-19. 8. 2016 			

DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR			

SK Viktorie Chlebičov

27.-28. 8. 2016			

DNY OBCE					

Obec Chlebičov

10-11. 9. 2016 			

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO POLSKA		

Světlo do života

9/2016				

VÍKEND NA FARMĚ PRO DĚTI			

Světlo do života

		

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
Vážení občané Chlebičova,
na 17. zasedání Zastupitelstva obce Chlebičov byla zřízena Komise prevence kriminality obce Chlebičov.
Jejími členy byli zvoleni Ing. Pavel Novotný, Tomáš Pika
a npor. Mgr. Tomáš Martínek (vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky Kravaře). Předsedou komise
byl zvolen Ing. Pavel Novotný.
Hlavním úkolem této komise bude zpracování podkladů,
následné vypracování projektu a příprava dokumentace pro
podání žádosti na získání dotace z dotačního titulu „Prevence kriminality“ z Ministerstva vnitra České republiky za
účelem vybudování městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS). Jak jste jistě všichni zaregistrovali,
došlo v poslední době a letech v naší obci ke spáchání několika trestných činů, jako je vloupání do uzavřeného obydlí
(ZŠ a MŠ Chlebičov, restaurace El Dorádo, Obecní úřad
v Chlebičově), krádeže jízdních kol či vloupání do motorových vozidel.
Z těchto důvodů se rozhodlo Zastupitelstvo obce Chlebičov
vybudovat v naší obci tzv. kamerový systém. Jelikož tato
problematika vybudování a hlavně následného provozu kamerového systému vyžaduje důsledné dodržování legislativy
a také chceme využít možnost získat až 90% dotaci na vybudování tohoto kamerového systému, rozhodli zastupitelé
na 17. zasedání o zřízení komise prevence kriminality. Zřízení této komise je jednou z podmínek pro získání dotace.

Další podmínkou je zpracování tzv. Plánu prevence kriminality obce Chlebičov. Součástí tohoto vypracovaného plánu musí být i provedení dotazníkového šetření mezi občany
Chlebičova za účelem zjištění jejich názoru na kriminalitu
a bezpečí v naší obci. Dotazník k šetření bude zpracován v co nejkratší době a každá domácnost jej obdrží
do svých poštovních schránek. Prosíme vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku a jeho vrácení na sekretariát Obecního
úřadu v Chlebičově. O roznesení dotazníkového formuláře
a termínu pro jeho vrácení budete včas informováni obvyklým způsobem a obecním rozhlasem.
Ing. Pavel Novotný,
předseda komise prevence kriminality

SENIOŘI
Letošní Den matek jsme oslavili společně se všemi maminkami. Děti ze školy a mateřské školky nás svým krásným programem moc pobavily. Ještě koncem června budeme v areálu zahrádkářů opékat párky s harmonikou.
Dva měsíce prázdnin máme,
vnoučata si pohlídáme
a v září zas zájezdem začínáme!!!
Za všechny seniory se těší
Maruš Poštulková
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10. VÝROČÍ ÚMRTÍ BOHUMÍRA BUCHTY
Na den 19. 6. 2016 připadá 10. výročí úmrtí bývalého
starosty naší obce, pana Bohumíra Buchty. Připomeňme si společně život a přínos tohoto významného občana. Bohumír Buchta se narodil 10. října 1943 a starostou
obce Chlebičov byl od roku 1976 až do roku 2005, kdy
už byl ale těžce nemocný. Zemřel právě před 10 lety –
19. června 2006.
V roce 1978 došlo ke sloučení obcí Chlebičov a Velké Hoštice a do čela obou obcí se postavil stávající chlebičovský
předseda – pan Buchta. Svůj mandát potvrdil nejen v roce
1981, po prvních obecních volbách od sloučení, ale i později,
když se stal Chlebičov opět samostatnou obcí (od 1. 7. 1990).
Celkem byl starostou 29 let. Ve svobodných volbách kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů – Za obec krásnější.

Zdroj: Kolektiv autorů (Mgr. Y. Bolacká, B. Buchta, D. Posslová) – 750 let Chlebičova

POHÁDKOVÉ NOCOVÁNÍ
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
J. A. Komenský
V pátek 20. 5. 2016 ožila obecní knihovna nebývalým ruchem a shonem. Královna Abeceda I. cídila každý kout
a vymetala všechna zapadlá a zapomenutá písmenka,
protože dělala jarní úklid, když v tom ji překvapily
děti, které přišly na kouzelné pohádkové nocování.
Jako každá správná panovnice se ani ona nezalekla a všech
25 malých čtenářů se s radostí ujala. Děti se tak vydaly na
dobrodružnou cestu říší pohádek a krásných příběhů. Kromě čtení měly také za úkol najít schované pohádky v Popletené pohádce a doplňovat pohádkový kvíz. Nechyběla
ani výtvarná činnost – vyráběla se papírová košile, vybarvovaly omalovánky. Do hlubin hledání ztracené Atlantidy

se vydaly díky nočnímu kinu. Někdy kolem 23. hodiny se začaly děti ukládat ke spánku a usínaly při čtení pohádek. Jak to
v knihovně – v Písmenkovém království královny Abecedy I.–
vypadalo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii roku 2016
na webových stránkách obce Chlebičov.
Zuzana Mošová

Foto: Zuzana Mošová

Vedení obce nezapomíná na zásluhy o rozvoj obce pana Bohumíra Buchty a navazuje na jeho projekty i myšlenky.
Vzpomeňte s námi!
Zuzana Kašná

Foto: archív OÚ

Za starostování pana Buchty zaznamenala obec Chlebičov
nebývalý vzestup a rozvoj. Byla provedena rekonstrukce
a rozšíření kanalizační sítě. Starosta Buchta nechal vybudovat moderní komunikace. Za jeho starostování byla postavena mateřská škola a realizovaná přístavba základní školy.
Zasadil se o výstavbu vodovodu a plynovodu. Byl jedním
ze zakládajících členů SOH (Sdružení obcí Hlučínska), které
letos slaví 25. výročí založení.

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
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FC BŽŽ SLAVÍ 10. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU
FC Bžž lze považovat za takového benjamínka, co se týče
složek a spolků působících v Chlebičově, neboť vznikl
relativně nedávno. Psal se rok 2006 a skupinka mladých
amatérských fotbalistů se rozhodla založit „světově uznávaný fotbalový klub FC Bžž“.
Účastnili se různých turnajů. Výsledky sice neodpovídaly
„světově uznávanému fotbalovému klubu“, ale to jim nevadilo. Už dávno totiž věděli, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně se pobavit.
FC Bžž působící pod záštitou FA BAR Bojtesa – Chlebičov
se postupně začal rozvíjet a účastnit se různých kulturně-zábavných akcí, což si také vyžádalo rozšíření FC Bžž o další
členy. Diskotéky ve spolupráci s barem na hřišti byly hojně navštěvovány. Velké oblibě se rovněž těší „Mikulášská
nadílka“, která má úspěch nejen u dětí, ale i u dospělých.
Každoročně FC Bžž pořádá drakiádu pro občany Chlebičova všech věkových kategorií nebo také okupuje celý víkend

POZVÁNKA NA OSLAVU
10. NAROZENIN

stánek na motorkářském srazu pořadatele AVZO Chlebičov, kdy účastníkům nabízí různé dobroty až do brzkých
ranních hodin. V rámci dalšího rozvoje kultury v obci se
FC Bžž zaměřuje na koncerty nebo třeba letní kino. Pokud
to počasí dovolí, je první letní kino naplánováno na červenec. V kulturním domě vystoupily kapely jako TANGO,
Schelingerrevival nebo Fleret. Za několik dnů uvede FC
Bžž písničkáře Pavla Dobeše.
Bez pomoci ostatních by se tyto akce neuskutečnily,
a proto FC Bžž spolupracuje nejen s obcí Chlebičov, ale
i s ostatními spolky a sdruženími obce. Nejedná se pouze
o spolupráci finanční, kdy FC Bžž nejenže dostává, ale také
přispívá např. na letní tábor, dětský den, vinobraní či plesy,
ale i spolupráci v rámci organizace různých akcí. Není totiž
důležité vydělat, ale pobavit sebe i ostatní!
Za FC Bžž
Eva Matušovská

Pavel Dobeš
koncert

Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na jedno príma odpoledne,
a to 4. července 2016 do Lipja v Chlebičově. Od 16:00 hodin
by měly vyrůst nafukovací atrakce nejen pro děti, od 18:00 hodin
vystoupí písničkář Pavel Dobeš a v 21:00 máme pro Vás připraveno letní kino, kde budeme na plátně 6 x 4 metry promítat téměř
nový film – Padesátka.
Naši šéfkuchaři budou mít nachystány makrely v uzáku, nějaké ty
steaky, trampská cigára. Naši barmani a barmanky zase připraví
bohatý bar, alko i nealko, bude čepovaná desítka i dvanáctka, kafe,
něco sladkého.
Vstup na Bžžácký večírek je zcela dobrovolný. Kdo chce, přispěje,
kdo nechce, přijde aspoň utratit nějakou kačku ;-).
Moc děkujeme sponzorům, kterými jsou Ondřej Masný a partneři
– finanční skupina, Obec Chlebičov, Bc. Aleš Kašný – revize plynu
a Sklenářství Havlický.
Budeme rádi, když přijdete oslavit to naše výročí za námi.
Jsme tu pro Vás už 10 let!
Martin Fero König
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AVZO - MOTOSRAZ
Ve dnech 3.–5. 6. 2016 proběhl již 6. ročník MOTOSRAZU Chlebičov, a to ročník rekordní. Rekord padl
v nejdůležitějším ukazateli – počtu motorek, kterých se
během tří dnů objevilo 300 – a také v počtu účastníků!
Akci jsme zahájili v pátek rockotékou a soutěžemi, následovalo vystoupení kapely „Jen Tak“ a soutěž o nelépe
laděný výfuk. Očekávaná Miss mokré tričko začala z pochopitelných důvodů až po půlnoci a stála za to!

Do sobotního programu jsme zařadili představení kapel
Firepulsation, Munroe, dále vystoupila pražská PUMPA
a AC/DC revival – Bon Scott Memorial Band. V nejlepším světle se předvedl stuntrider, motocyklový kaskadér,
Adam Peschel s bratrem Patrikem. Závěr večera ukončila
Stripshow. Letošní MOTOSRAZ vyšel jak počasím, tak
skvělou účastí!
AVZO Chlebičov touto cestou děkuje účinkujícím za bezvadná vystoupení, pořadatelům za jejich výkon, obci Chlebičov za vytvoření podmínek, sponzorům za příspěvky
a hlavně všem návštěvníkům za perfektní atmosféru, kterou opět vytvořili.

Foto: Pavel Neuwirth

Na sobotu připadla vyjížďka, která vedla z Chlebičova
přes Velké Hoštice, Kravaře, Dolní Benešov, Bolatice
a Kobeřice do Oldřišova a odtud zpět do Chlebičova.

Příští ročník se bude konat v červnu 2017 a Vy nesmíte
chybět! Zvou pořadatelé – AVZO Chlebičov.
Milan Borsutzký

Všechny členy jsem minule zvala na výroční schůzi,
která se konala v kulturním domě 19. 3. Sice již bylo
po svátku žen, ale i tak každá žena dostala malou pozornost v podobě kytičky.
Na schůzi se projednávaly akce na letošní rok, příjmy
a výdaje spolku za rok loňský. Aby se nám lépe debatovalo, bylo přichystáno pro všechny malé občerstvení – káva,
k ní něco sladkého a obložené talíře, které nám připravila
firma pana Alfréda Latoně. Na závěr nám majitelka květinářství paní Baranová z Kravař předvedla velikonoční vazby a ozdoby na stoly, okna, dveře i jen tak do vázy. Hotové
výrobky byly prodejní.
Mimo naše aktivity jsme poskytli naši klubovnu k výdeji
párků a pitíček pro děti při konání pálení čarodějnic a přispěli sponzorským darem ke Dni dětí.
Ivana Lavická

Foto: Ivana Lavická

ZAHRÁDKÁŘI
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NOVÁ KLUBOVNA CHOVATELŮ
V pátek 8. dubna nadešla dlouho očekávaná událost,
a to otevření naší nové klubovny v areálu chovatelů, která byla postavena za finanční podpory Moravskoslezského kraje a obce Chlebičov. Slavnostního ceremoniálu
se zúčastnili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Chlebičov pan Ilja Novotný, zástupci dodavatelských firem, členové naší organizace
a pozvaní hosté.
Tímto bychom rádi poděkovali všem zainteresovaným stranám za krásnou novou klubovnu, která bude nejen pro nás
velkým přínosem.

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Více již přiložené fotografie, za které děkujeme panu Josefu
Mikolajskému.
Lukáš Weiss

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE CHOVATELŮ
V pátek 22. dubna proběhla výroční členská schůze naší
organizace, a to již v prostorách naší nové klubovny.
Na programu bylo zhodnocení uplynulé výstavní sezóny, kdy
jsme se zúčastnili deseti výstav v rámci okresu Opava, a to
pokaždé se ziskem několika čestných cen. Čestné ceny se
udělují pro nejlepší kolekci (skupinu) zvířat v daném plemeni, či skupině plemen.
Dále jsme se účastnili těchto výstav:
•
•
•
•
•

12. Moravskoslezská výstava v Úvalně
Okresní výstava v Olomouci – Kožušanech (se ziskem
tří čestných cen)
Místní výstava v Dolní Lutyni (se ziskem jedné čestné
ceny)
Okresní výstava v Ostravě (se ziskem dvou čestných cen)
Celostátní výstava v Lysé nad Labem

•
•

11. výstava v Přerově (se ziskem poháru)
Okresní výstava v Hati (se ziskem poháru za druhé
místo v odbornosti králíků a pohár za druhé místo
v soutěži organizací okresu Opava)

Dalším obrovským úspěchem bylo získání největšího
možného ocenění francouzského svazu pro Patrika Wiedra
na evropské výstavě drobného zvířectva ve francouzských
Métách za chov slepice rýnské.
Z letošních plánů jsme probírali náš největší letošní úkol,
a to pořádání okresní výstavy, kterou bychom rádi prezentovali nejenom naši organizaci, ale především pak celou
obec, jako poděkování za zřízení nové chovatelské klubovny.
Lukáš Weiss
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Začala nová sezóna, a co se týče požárního sportu, tým
sportovního družstva a družstva veteránů se plně připravují na soutěže.
Další světlou událostí pro nás bylo předání finančního
daru pro jednotku ve výši 30 000 Kč. Zprostředkování tohoto daru zajistil pan Richard Zygula, člen našeho
sboru, který je zaměstnancem firmy OSTROJ Opava.

Z této finanční částky byly pro naše hasiče pořízeny hadice,
savice, proudnice a sací koš. Předání symbolického šeku se
událo 4. 5. 2016 v hasičské zbrojnici za účasti starosty sboru
Petra Novotného. Za obec byli přítomni starosta Ilja Novotný a místostarostka Zuzana Kašná. Dále byli přítomní paní
Krista Lokočová, Aleš Gibes, Kamil Jurček a Karel Kellner.
Samotný šek předal pan Richard Zygula jako zástupce firmy OSTROJ Opava. Fotodokumentaci pořídil pan Josef
Mikolajský a krátké video můžete shlédnout na stránkách
www.hlucinsko.tv.

POUŤ NA HORU SV. ANNY
V neděli ráno 8. 5. 2016 se vypravili naši hasiči
ve složení Krista Lokočová, Karel Kellner a Pavel Bena
k našim družebním kamarádům do Strzelce Opolskie
na pouť na Horu svaté Anny.
Je to zároveň místo vlasteneckých a náboženských slavností. Nedaleko se nachází kamenný amfiteátr z vápence s Pomníkem povstaleckého boje. Každoročně
je tam sloužena mše pro hasiče, kde je celková účast
2–3 tisíců hasičů se zástavami. Pro zajímavost: V roce 1183
požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1177–1194)
spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III.
(1181–1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako
záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly
Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě
v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska.

SVATOFLORIÁNSKÁ MŠE
Druhou sobotu v měsíci květnu, 7. 5. 2016, byla sloužena Svatofloriánská mše v naší kapli. Za vlády císaře
Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána v roce 304
našeho letopočtu byla odhalena jeho křesťanská víra
a Florián byl sesazen z funkce správce římské provincie.
Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským
kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže,
protože jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. Památka svatého Floriána je oslavována
4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků
a zedníků. Je patronem a ochráncem proti požárům a vodě,
a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro
výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly
ochraňovat dům. Dokonce bylo o jeho svátku zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat
v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby
a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jsou
výsledkem pozdních legend.

DEN DĚTÍ
Dne 21. 5. 2016 jsme opět zorganizovali Den dětí. Určitě
jste se se svými ratolestmi byli na tuto akci podívat. Byla
připravena spousta her, občerstvení a drobných dárků.
Počasí nám přálo, a tak jste s dětmi určitě strávili krásné odpoledne. To vše se mohlo uskutečnit díky sponzorům, kteří již
několik let přispívají finančními částkami. Proto touto cestou
patří všem těmto štědrým dárcům velké poděkování od hasičů
a jsou to tito:
Sklenářství Havlický, Kofola, a. s., Ciminga – JC sport, Milan Sedláček – zahradnictví, Hanke strojírna, s. r. o., Aleš
Kašný – revize plynu, Emil Klímek – soustružnické práce, David Klimek – servis plyn. spotřebičů, SK Viktorie
Chlebičov, Aleš Karli – pohostinství Kastelán, Milan Rohovský – květinářství, Milan Baďura – instalatérství, Zahrádkáři Chlebičov, Jiří Přibyla – lité podlahy, Jan Martinček – klempířství, Jan Hyrlík – klempířství/pokrývačství,
Josef Šupík, Latoň & Wieder, Jiří Stromský a Jiří Schvacha
– stolařské práce, Radim Onderka – zednické práce, Jindřich
Vavřinčík – elektromontáže, Chovatelé Chlebičov, Matyp,
FC Bžž, AVZO, Tomáš Pika – Café bar El Dorádo, Bidvest
Opava, s. r. o.
Na závěr chceme popřát všem občanům milé a pohodové prožití nadcházejícího léta, dětem příjemné koupání v Lipju, krásné počasí a hlavně, abychom se setkávali
u příjemných událostí v naší obci.
Za SDH Aleš Gibes

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
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MŠ CHLEBIČOV
Tak a je to zase tady. Na dveře nám klepe léto, prázdniny a v naší školce na malou chvíli utichne dětský smích
a ťapkání malých nožiček.

Zvířecí symbol Velikonoc. Naši papíroví zajíčci, vystaveni ve vestibulu obchodního centra, získali od návštěvníků
největší počet hlasů.

Doufám, že to byl pro všechny školní rok opět pohodový,
inspirující a také úspěšný.

V červnu jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky, užili si zábavné odpoledne a ti nejstatečnější také
noční spinkání ve školce. Letos nám odchází 18 dětí
do školy. V dubnu jsme podnikli výlet do Světa techniky
v Ostravě a na závěr června nás čeká ještě výlet na zámek
Linhartovy u Krnova a pohádková cesta lesem za Krtečkovou studánkou.

Velkým úspěchem a překvapením zároveň bylo pro nás vítězství ve výtvarné soutěži vyhlášené obchodním střediskem Breda & Weinstein ve spolupráci s Deníkem nazvané

Během prázdnin je plánovaná výmalba spodního patra,
výměna koberce a celkový úklid. V září se opět naše vrátka otevřou a už teď se těšíme na naše známé kamarády
i nově příchozí dětičky.
Děkuji všem svým kolegyním za jejich celoroční práci
a přeji jim příjemné prožití jejich dovolené a dětem přeji,
ať si léto užijí s radostí a hlavně bez nehod.
Tak v září zase všichni na shledanou!
Za kolektiv MŠ
Jana Borunská

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Během jara byly na naší školní zahradě nainstalovány nové
zahradní prvky pro děti – dřevěný vláček, houpačka a prolézací stonožka, na kterých děti vesele dovádí. Ve školce jsme
opět přivítali řadu umělců se svým představením – divadélka, hudebníky i klauny. Navštívili nás zástupci z inspektorátu dopravní policie v Opavě se zajímavým vyprávěním
i praktickou ukázkou své práce. Prohlédli jsme si čističku odpadních vod u nás v Chlebičově, kde nám pan starosta s panem Dvořákem pověděli a hlavně ukázali, jak probíhá takové
čištění vody. V květnu jsme si pro naše maminky připravili
veselé vystoupení. Naše nejmenší děti předvedly básničky,
písničky a tanečky jako malí skřítci a starší děti pásmo tanečků představující etapy našeho života.
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
ZŠ CHLEBIČOV

OCHRANA PŘÍRODY
NA NAŠÍ ŠKOLE

DEN ZEMĚ

Den Země jsme oslavili komentovanou prohlídkou zvířat
ve Slezském muzeu v Opavě. Pak jsme navštívili čističku odpadních vod v Chlebičově, kde nám pan starosta
a pan Dvořák vysvětlili, jak ČOV funguje, a paní Poštulková nám rozdala sladkou odměnu. A abychom si ji zasloužili, vyčistili jsme od odpadků naši krásnou vesnici.

Foto: Mgr. Milena Široká

3. a 5. třída pod vedením paní učitelky Kumové se zapojila do osvětové a výtvarné kampaně s názvem „Jsi tím,
co dýcháš“. Žáci výtvarně zpracovali postavu dítěte, kde
na jedné straně nakreslili, jak je pro lidský život škodlivé znečištěné ovzduší, které vzniká spalováním uhlí,
a na stranu druhou upozornili na využívání obnovitelných
zdrojů energie a na nízkoenergetické bydlení. Do kampaně se zapojily více než dvě desítky škol okresu Opava.
Všechny postavy byly vystavené v OD Breda v Opavě.

SBĚROVÁ SOUTĚŽ

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

V rámci primární prevence proběhly na škole výukové
programy, pro každou třídu s jiným zaměřením. Pečovat
o bezpečnost a zdraví je důležité. Připomenula nám
to i nadpraporčík Velenová z Policie ČR. Její policejní
pohádky a péče o vlastní bezpečnost byly velmi zajímavé
a poučné.

Foto: Mgr. Milena Široká

Ve dnech 15.-19. 4. 2016 proběhl na naší škole sběrový
týden. Množství odevzdaného papíru činí téměř 8 165 kg.
Životní prostředí naší obce nám není lhostejné! Děkujeme
zároveň všem rodičům, kteří projevili aktivitu a ochotně nám pomáhali. Získaný finanční obnos bude věnován
na zakoupení školních potřeb pro děti.

Foto: Ing. Josef Mikolajský

DEN MATEK

Ve čtvrtek jsme spolu s Obecním úřadem uspořádali Den
matek v kulturním domě. Na své děti se přišlo podívat
opravdu hodně maminek i babiček. O tatínky taky nebyla
nouze. Děti ze školky a školy si připravily velmi pěkný program plný písniček, básniček, tanečků a scének. Občerstvení zajistil Obecní úřad. Závěrem dostaly maminky kytičku
a malý dárek. Celé odpoledne bylo naplněno příjemnou atmosférou a dobrou náladou. Poděkování patří všem, kteří se
o tak pěkné odpoledne zasloužili.
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Foto: Mgr. Milena Široká

DEN DĚTÍ
Den dětí jsme oslavili již v pondělí 23. 5. Nejdříve čekala
na menší děti pohádka O veverce Zrzečce. Pak k nám dorazila dopravní policie z Opavy.
Děti si mohly prohlédnout policejní auto, motorku, viděly
i slyšely sirény, zkusily si policejní pouta, dechovou zkoušku, otisky prstů, házení lanem, těžkou neprůstřelnou vestu
a dokonce se mohly posadit na policejní motorku. Počasí nám
přálo a dopoledne se vydařilo.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
NA NAŠÍ ŠKOLE
Dopravní výchova je součástí školního vzdělávacího plánu. Vyučuje se jednak v prvouce a v přírodovědě, ale je součástí i mezipředmětových vztahů.
I letos jsme se na dopravní výchovu připravovali
svědomitě.
Paní učitelka ze čtvrté třídy byla s dětmi na dopravní
lekci v Malých Hošticích, školní družina se zúčastnila
soutěže školních družin v Opavě. Před školou na hřišti proběhla jízda zručnosti, v počítačové učebně si děti
prověřovaly své znalosti v testech a také zkoušely první
pomoc.
V květnu soutěžilo čtyřčlenné družstvo čtvrté třídy
v okresním kole v Malých Hošticích. Obsadili jsme
6. místo. Vyzkoušeli jsme si to a víme, že musíme odstranit trému a zlepšit první pomoc, abychom byli lepší
v příštím roce.
Za ZŠ Chlebičov Milena Široká,
ředitelka
Postřehy dětí:
V úterý 5. 4. jsme se zúčastnili se čtvrtou třídou lekce dopravní výchovy, která se konala v Malých Hošticích. Jeli
jsme na vlastních kolech. Do Malých Hoštic jsme dorazili
v 9:20. Nejdřív jsme jeli na dopravní hřiště, kde jsme se
učili, jak se chovat v silničním provozu.
Pan správce nám postupně zapínal a vypínal semafory
a železniční přejezd. Pak jsme se přesunuli na obecní
úřad, kde jsme psali testy. Jediný, kdo dostal řidičský
průkaz, byla Zuzka Weissová. Napsala test jen s jedinou
chybou. Když jsme se vrátili do Chlebičova, měli jsme
ještě čas, tak jsme si zašli zaskotačit na dětské hřiště.
Potom jsme se vrátili zpátky do školy. Když jsme přijeli, všechny bolely nohy, ale výlet se nám moc líbil.
Robert Kašný

ZŠ – DRUŽINA
VÝSTAVA PŘÍBĚH ZAHRADY
Jednoho dubnového dne jsme si s dětmi naplánovali
výlet do Opavy. Navštívili jsme výstavu Příběh zahrady, která se konala v ZUŠ v Solné ulici.
Prohlédli jsme si fotografie a návrhy, jak se deset let
budovala školní zahrada v Opavě-Vávrovicích. Vypadala nádherně, určitě by bylo pěkné ji navštívit osobně.
Po zpáteční cestě na autobus jsme nahlédli do Obecního
domu na Ostrožné ulici, kde byla vystavena překrásná
keramická díla dětí 6. a 7. třídy. Se zaujetím jsme si výtvory prohlédli a pak už nezbývalo nic jiného, než se jít
vyřádit na nedaleké hřiště pod Ptačím vrchem. Výlet byl
pěkný, až na to počasí, které nám moc nepřálo.

TURNAJ V PEXESU
Celý měsíc duben jsme věnovali turnaji v pexesu.
Hrálo se každý den, pokud se netvořilo nebo jsme netrávili čas v přírodě, tak se bojovalo.
Opět jsme zvolili systém každý s každým, občas
to byly nervy, jednou se dařilo, jindy zase ne, ale nakonec jsme se dočkali vítěze. Děti byly šikovné, hru nevzdávaly a potěšilo nás, že 2. a 3. místo obsadili naši
prvňáčci Karinka a Miky a první místo obsadil Matěj
ze 3. třídy, který svým soupeřům nedopřál ani jednu výhru.
Zuzana Slavíková
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ZŠ VELKÉ HOŠTICE

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

JÍZDA ZRUČNOSTI

1. 3. proběhl v respiriu školy tradiční turnaj žáků ve stolním
tenise. V mladší kategorii, kde mezi sebou tentokrát bojovalo 12 dětí, zvítězil jako loni Robin Řeháček. Starší kategorii
vyhrál Africo Simon před bratry Holleschovými (všichni
8. tř.). Poděkování patří pánům učitelům Vítkovi a Straubovi za organizaci.

V pondělí 18. 4. absolvovaly všechny děti jízdu zručnosti
okolo školy a zámku. Ti nejmenší jeli na koloběžkách, ostatní na kolech. Na trati na ně čekaly různé překážky a úkoly
a vše se stopovalo a bodovalo. Žáci vyššího stupně si napsali
i testy BESIPu v rámci dopravní výchovy.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ VE ŠKOLE

22. 4. jsme se vydali na jarní etapu této známé výstavy.
Je to každoroční školní tradice, kterou žáci oslavují Den Země.
Kromě výstavy navštívili žáci interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého. Co zažili? Prošli se devítimetrovým modelem mozku nebo korytem řeky s hmyzem
v nadživotní velikosti, zatopili město stoletou vodou, podívali
se na svět očima vážky anebo si zahráli na světelnou harfu.

8. 3. se uskutečnilo již tradiční školní kolo recitační soutěže. Žáci soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích, na prvním
místě se umístili: Julie Anna Pekárková (I. kategorie), Beátka Prokšová (II. kategorie), Renée Gilíková (III. kategorie). Ve IV. kategorii předvedli žáci výtečné výkony a proto
se porota rozhodla udělit tři první místa (Verča Schaffartziková, Verča Stanjurová a Africo Simon). Poděkování patří
p. uč. Calábkové za organizaci.

DIVADELNÍ LÍZÁTKO

16. 3. se žáci 4. ročníku společně s paní učitelkou Petrou
Stanjurovou opět zúčastnili přehlídky divadelních souborů
v Loutkovém divadle v Opavě s pohádkou O Budulínkovi.
Porota je pochválila za hudební zpracování a krásné kulisy,
které jim vyrobil pan Libor Daněk.
Děti si užily výjimečný den, kdy zakusily pravou divadelní
atmosféru, vystoupily v opravdovém téměř zaplněném divadle, podívaly se do zákulisí a zasloužily si obrovský potlesk.
Velké poděkování patří všem dětem i rodičům za pomoc
a krásné kostýmy a především paní A. Daňkové, která jim
vše potřebné přivezla až na místo.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V pátek 15. 4. absolvovala většina deváťáků přijímačky
na střední školy a učiliště. Dopadlo to dobře, v současné
době jsou všichni přijati na obory, které na přihlášku napsali
na 1., nebo na 2. místě.

EXKURZE V NEMOCNICI

15. 4. se vydali žáci 8. třídy rozšířit a zdokonalit své vědomosti o lidském těle do Slezské nemocnice v Opavě.
Navštívili muzeum na oddělení patologické anatomie, kde
viděli lidské orgány a dozvěděli se řadu zajímavostí o jejich
stavbě a funkci. Poté navštívili muzeum ošetřovatelství, kde
se nestačili divit, k jakým změnám a posunu kupředu v tomto oboru došlo.

FLORA OLOMOUC

ÚKLID PŘÍKOP A PARKU
V RÁMCI DNE ZEMĚ

V pátek 22. 4. v dopoledních hodinách vybraní žáci vyššího
stupně s p. učiteli Kulišanem, Vítkem, Čuškovou, Víchovou
a Straubem při příležitosti Dne Země uklidili v rámci možností
příkopy mezi Velkými Hošticemi a Chlebičovem, okolí školy,
nádraží ČD, areál FK a také zámecký park. Děkujeme chlebičovskému a velkohoštickému obecnímu úřadu za poskytnutí
traktorů s vlečkou a odvoz odpadu na skládku.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 26. 4. jsme pálili čarodějnici, ale před tím malí čarodějové a čarodějnice plnili složité čarodějné úkoly, pak si opekli
špekáčky a teprve potom přivítali jaro spálením symbolu zimy.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Sběr starého papíru proběhl v úterý 3. 5. Nasbírali jsme celkem
10 tun. 1. místo: 1. třída – 1 747 kg (76 kg na žáka!). Děkujeme všem obětavým rodičům a žákům, kteří tak pomáhají škole
i ekologii.

DRUŽBA S POLSKOU NENDZOU

Družba s polskou Nendzou existuje již od roku 2002, pravidelně se navštěvujeme se skupinou asi 15 žáků, my do Polska
v září, Poláci k nám v květnu. Letos byl jeden den věnován
kultuře, historii a stavbám Opavy. Za odborné provádění
městem děkujeme Mgr. Juchelkové. Druhý den byl turistický
– Rožnov – město, skanzen. Plánovaná lanovka na Pustevny
a výstup na Radhošť se díky lijáku neuskutečnily, ale i tak byl
program bohatý. Poslední den byl věnován společnému projektu o trestní odpovědnosti mládeže. Se zajímavostmi z této
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NEZAPOMENUTELNÁ ŠKOLA
V PŘÍRODĚ

Žáci naší 3. třídy byli na týdenní škole v přírodě na Karlově.
Ve středu 25. 5. cestou z Malé Morávky do Karlovy Studánky s nimi sjel autobus do příkopu. Naštěstí se, kromě velkého
úleku, nikomu nic nestalo. Všechno nakonec díky profesionálnímu jednání záchranářů a hlavně p. učitelky Chovancové
a vychovatelky Müllerové, kterým patří obrovské poděkování
a uznání, dobře dopadlo a škola pokračovala až do zdárného
konce.

SBÍRÁME VÍČKA

Kromě různých charitativních akcí, jako je adopce na dálku,
kdy platíme ročně 7 000 Kč na studium afrického děvčete Nalaguyi Teddy, nebo příspěvky na hipoterapii atd., jsme se letos
a v příštím školním roce rozhodli sbírat víčka od PET lahví,
která by měla pomoci získat prostředky pro pětiletého Matyáš-

ka Titzbírka z Opavy, který se narodil s krvácením do mozku
a potřebuje intenzivní rehabilitace, aby se naučil lézt a chodit. On, jeho rodiče i my Vám budeme vděčni za spolupráci.

CO CHYSTÁME?

Sportovně-zábavný den v okolí školy a v zámeckém parku
se soutěžemi, sportovními a brannými disciplínami ke Dni
dětí a k ukončení školního roku.
Místo tradiční akademie proběhne v pátek 24. 6. „TALENT
2016“. Máme totiž ve škole mnoho žáků, kteří se věnují
– velmi úspěšně – různým uměleckým a sportovním činnostem v rámci kroužků a ZUŠ. Chtěli bychom, aby o tom
všichni věděli a viděli, co dokážou a jak jsou dobří.
Blíží se konec školního roku, dle možností vylepšujeme
známky, bude závěrečná klasifikační porada, vysvědčení
a začnou nám prázdniny.
Takže radost z dětí, z jejich výsledků, pěkné prázdniny, krásné léto, krásné dovolené, štěstí a zdraví při tom všem přejí
učitelé a zaměstnanci ZŠ Velké Hoštice.
Radovan Staněk, ředitel školy
Foto: Mgr. Pavel Straub

oblasti seznámil naše i polské žáky šéf opavské kriminální policie René Černohorský. Poděkování za krásnou třídenní akci
patří p. uč. Víchové a Straubovi.
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SPORT
PLAVÁNÍ – NELA HUDEČKOVÁ

Foto: Jitka Hudečková

Dne 9. 4. 2016 a 10. 4. 2016 se plavkyně Nela Hudečková zúčastnila Jarní ceny Prahy v plavání a Zimního
mistrovství ČR v dálkovém plavání.
V sobotu 9. 4. 2016 startovala v první disciplíně, kterou
byl závod na 50 m volným způsobem. Zaplavala v čase
30,50 s, kterým vytvořila svůj osobní rekord, a umístila
se na 12. pozici z 61 přihlášených. Další disciplínou bylo
100 m znak. Umístila se v konkurenci 39 startujících
na 13. místě. 50 m znak zaplavala za 34,91 a skončila
8. ze 48 závodníků. V osobním rekordu (čas 1:06,57) také
zvládla 100 m volným způsobem. Mezi 46 soutěžícími
se umístila na 10. příčce. V plavání na 200 m znak s časem
2:52,35 zase skončila 15. z 24 startujících žaček ročníku
2002–2003. Velmi dobré výkony na olympijském bazénu
(délka 50 m) pochválil i trenér Slezanu Opava Petr Wolf,
který Nelu trénuje.
V neděli startovala Nela na Zimním mistrovství ČR v dálkovém plavání na 5 km (100 bazénů) v kategorii starší žačky 2002, kde obsadila páté místo v čase 1:17:24,6.
Radek Hudeček

FOTBAL – MLADŠÍ ŽÁCI
V jarní části soutěže se nám už tolik nedařilo jako na
podzim. Vyhráli jsme pouze dvě utkání (s Těškovicemi 18:3 a s D. Životicemi 13:4) a v tabulce jsme klesli
ze čtvrtého na šesté místo.
Ještě nás čeká jeden zápas v M. Lazcích. Pak si všichni
sedneme, probereme sezónu a uvidíme, co bude dál. Jsem
na 99 % rozhodnutý, že po deseti letech u mladších žáků
skončím a zkusíme přihlásit do soutěže mužstvo starších
žáků 7+1, abychom se věkově přiblížili dorostenecké kategorii, která tady už léta schází a hráči v "A" i "B" mužstvu

Rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník turnaje
v malé kopané pod umělým osvětlením
„O PUTOVNÍ POHÁR EL DORÁDA“.
Turnaj se koná v pátek 24. 6. 2016 od 17 hodin.
Bližší informace získáte a přihlášky můžete podávat
u Ing. Pavla Novotného (tel.: 604 455 673, e-mail:
Novpavel@seznam.cz), nebo u pana Tomáše Piky
(tel.: 724 999 452, e-mail: pikatomas@seznam.cz).
Srdečně zvou pořadatelé
Ing. Pavel Novotný a Tomáš Pika

"stárnou". Samozřejmě, že pokud by se to povedlo, počítá
se s tím, že kluci ročníků 2004 a 2005 by mohli nastupovat
i v mužstvu starších žáků. Proto chci poděkovat všem za letošní spolupráci: vedení SK Viktorie, Obecnímu úřadu, všem
rodičům – především pak J. Viláškovi a A. Kašnému – za pomoc, J. Válkovi za pískání, E. Stanjurové za vedení tréninků,
všem sponzorům, kteří nám pravidelně přispívají na činnost
i pořádání akcí, a těším se na další spolupráci v příštím soutěžním ročníku.
Roman Stanjura, trenér

JUBILEA ČLENŮ
SK VIKTORIE CHLEBIČOV
1. 5. Jitka Borsutzká / 40 let
2. 5. Radim Stanjura / 40 let
27. 5. Milan Baďura / 55 let
17. 6. Erich Ihn / 60 let
21. 6. Tomáš Hřivňacký / 50 let
K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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PŘÍPRAVKA SK VIKTORIE
S blížícími se prázdninami se blíží i konec herní jarní části našich nejmenších fotbalistů. Ve všech mistrovských
utkáních jsme dosahovali lepších výsledků než v části
podzimní, což je potěšitelné, ale ne rozhodující ;-).

dové soustředění ve Sport Centru v Háji ve Slezsku, naplánované na poslední víkend v květnu. Kromě náročného
tréninku jsme absolvovali výšlap na památník v Hrabyni
a náročný den jsme ukončili odpočinkem ve vířivce.

V našem týmu se pravidelně objevovali hráči roč. 2005, což
svědčí o dobré spolupráci s týmem mladších žáků. Rovněž
je potřeba zmínit dva hráče, kteří přišli do našeho oddílu
na hostování z SFC Opava. Jak A. Rychlý, tak A. Bek zapadli
do našeho kolektivu velmi dobře.

Nedělní dopoledne patřilo tradičnímu utkáním dětí
vers. rodiče, ve kterém přes velkou bojovnost a nadšení
ze strany dospěláků vyhráli ti menší 11:7! Děkuji jak výboru SK, tak obecnímu úřadu za finanční příspěvek. A řeznictví Latoň & Wieder za chutné špekáčky :-). Tato akce
se hooodně vyvedla.

Tou první byla prohlídka stadionu SFC Opava a nástup s hráči Opavy k zápasu s Pardubicemi. Tou druhou bylo víken-

Závěrem Vám všem chci popřát krásné prožití fotbalových
prázdnin.
Vilém Axmann, trenér

Foto : Pavel Trulej

Foto: Pavel Trulej

Chtěl bych zmínit dvě společenské události, které naši nejmenší zažili :-D.
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SPORT
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCE
REKONSTRUKCE STARÉHO HŘIŠTĚ
V AREÁLU SK VIKTORIE CHLEBIČOV

Investorem této akce byla samotná SK Viktorie Chlebičov.
Přestože je majitelem uvedeného pozemku pod hřištěm
Obec Chlebičov, byla s obcí uzavřena nájemní smlouva
a dále byl od obce Chlebičov získán písemný souhlas
s provedením uvedené stavby. Přes všechny komplikace,
které stavbu provázely, a to i bohužel ze strany poskytovatele účelové investiční dotace, čili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), bylo hřiště
s umělým povrchem třetí generace postaveno, předáno,
zkolaudováno a také slavnostně otevřeno. Následně byl
našemu hřišti udělen Komisí pro hrací plochy a stadiony
při Fotbalové asociaci České republiky atest, který nás
opravňuje provozovat na uvedeném hřišti s umělým povrhem pořádání fotbalových zápasů do kategorie divize
mužů a 1. dorostenecké ligy, a to až do měsíce října 2019.
Dne 12. 5. 2016 jsme obdrželi z Odboru sportu MŠMT
vyrozumívací dopis, že závěrečné hodnocení dodržení
podmínek poskytnuté dotace ze strany MŠMT bylo ukončeno bez připomínek, tedy, že SK Viktorie Chlebičov vyčerpala uvedenou investiční dotaci ze strany MŠMT bez
závad. Tímto krokem byla tato investiční akce oficiálně
ukončena.
Děkujeme ještě jednou všem zainteresovaným osobám,
starostovi obce a všem členům Zastupitelstva obce Chlebičov, zhotovitelské firmě Zelený pažit, s. r. o., technickému dozoru Danielu Wawrzinkovi a v neposlední řadě

i členům SK Viktorie Chlebičov.
Na závěr chceme uvést, že naše hřiště bude od 1. 1. 2017
jediným hřištěm s umělým povrchem v okrese Opava,
na kterém se budou moci hrát mistrovská utkání, jelikož
všem ostatním hřištím propadla nebo propadne atestace
a novou už nedostanou. Od ledna 2016 (kdy bylo hřiště oficiálně zkolaudováno) do současné doby byla na pronájmu
za hřiště s umělým povrchem vybrána finanční částka přesahující 100 000 Kč. Nájemné z provozování hřiště s umělým povrhem je příjmem obce Chlebičov.
Pár technických informací k provedené investiční akci
Rekonstrukce starého fotbalového hřiště SK Viktorie Chlebičov na hřiště s umělým povrchem:
• Celkové náklady investiční akce: 7 245 299 Kč
• Investiční dotace z MŠMT: 5 071 000 Kč
• Poskytnuté dotace z obce Chlebičov: 1 674 299 Kč
• Vlastní zdroje SK Viktorie Chlebičov: 500 000 Kč
Do těchto informací je potřeba zahrnout i další náklady,
které SK Viktorie Chlebičov hradila ze svých zdrojů (vyhotovení projektu a podkladů pro územní a stavební řízení, zpracování a podání žádosti o získání dotace z MŠMT,
vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace z MŠMT,
provedení veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce,
technický dozor investora, zakoupení 2 ks hliníkových
branek – celkem jsme za tyto tzv. vedlejší výdaje zaplatili
přes 80 000 Kč).
S pozdravem za SK Viktorii Chlebičov
Kamil Stanjura, předseda,
Ing. Pavel Novotný, člen výkonného výboru
Foto: Mgr. Václav Lintner

V loňském roce proběhla v areálu SK Viktorie Chlebičov jedna z největších investičních akcí v její historii,
a to rekonstrukce starého travnatého fotbalového hřiště na hřiště s umělou trávou.

INZERCE
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SK Viktorie Chlebičov, z. s.,
pořádá v sobotu 30. 7. 2016
fotbalový turnaj

45. ROČNÍK
MEMORIÁLU ALFRÉDA BITOMSKÉHO
Kde: Hřiště SK Viktorie Chlebičov
Začátek: 13:00 hod.
Zúčastněná mužstva: Chlebičov, Kravaře, V. Hoštice, Hněvošice
Pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení, skákací hrad pro děti,
losování tomboly, od 20:00 disko karneval (DJ VACUL).
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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INZERCE
Hláska opět otevírá své dveře
zájemcům o nevšední pohled
z městské věže na Opavu a její
okolí. Prohlídky probíhají každou sobotu až do 31. září
v době od 10 do 17 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v den
výstupu přímo na místě v hlavním
vstupu do budovy Hlásky nebo
předem v Městském informačním
centru.
Cena vstupenky: 30 Kč dospělý,
10 Kč mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P.
Statutární město Opava ve spolupráci
s Opavským a hlučínským deníkem vyhlašuje soutěž
Podělte se s námi o vtipné „Selfie“ z jakéhokoli prostoru věže
a získejte poukázky do OC Breda&Weinstein a ceny z Městského
informačního centra.
Fotografii „selfíčka“ mohou návštěvníci zaslat
na e-mail: soutez@denik.cz
Došlá Selfíčka budou zdobit prostory Hlásky.

do 17. 7.
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