ZPRAVODAJ
OBCE CHLEBIČOV

prosinec 2015

Přejeme všem spoluobčanům
krásné Vánoce, pevné zdraví, mnoho štěstí
a Božího požehnání v roce 2016!
Zastupitelstvo obce Chlebičov

„Z domu do domu, od srdce k srdci,
z jednoho místa na druhé.
Teplo a radost Vánoc nás přibližuje k sobě.“
Emily Matthews

2 INFORMACE Z OBCE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas utíká mílovými kroky a my jsme se dostali do období
vánočních svátků a příchodu nového roku. Je za námi první rok
nového volebního období a musím konstatovat, že i přes obměnu poloviny členů zastupitelstva pracuje zastupitelstvo
zdárně ku prospěchu dalšího rozvoje obce a potřeb spoluobčanů.
Každý občan v naší obci nejlépe sám ohodnotí naše snažení a dosažené výsledky.
Obec Chlebičov má všechny předpoklady pro další dynamický
rozvoj jak po stránce ekonomické, tak po stránce zájmu mladých
a vzdělaných lidí na rozkvětu naší obce.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří se jakkoli podíleli na chodu
obce a mají největší podíl na krásném vzhledu naší obce.
Poděkování patří mé rodině a manželce za podporu, kolegyním
na obecním úřadě za příjemné pracovní prostředí, obecním zaměstnancům, a hlavně všem členům obecního zastupitelstva
za odvedenou práci při řešení úkolů ku prospěchu a spokojenosti
našich spoluobčanů.
Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků,
hojnost zdraví, kapku nezbytného štěstí, osobní a rodinnou
pohodu, vzájemné porozumění a Boží požehnání.
Ilja Novotný

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM
MOTOROVÝCH VOZIDEL
V této kapitole každoročně prosím a upozorňuji majitele
motorových vozidel, aby v zimním období nenechávali
svá vozidla odstavená na chodnících a komunikacích
a věřím, že majitelé vozidel budou brát toto upozornění
vážně. Komplikujete tím práci zaměstnancům při
odklízení sněhu a hlavně ohrožujete zdraví malých dětí
a seniorů. Věřím, že s odklizením vozidel nebudete čekat
na první sníh a nás nebudete nutit, abychom museli volat
policii.
Za Vaše pochopení Vám předem děkuji.
Ilja Novotný

VÝZVA OBCE CHLEBIČOV
JUBILANTŮM
Obec Chlebičov se obrací na své občany, kteří se dožívají
významného životního jubilea či výročí, a jejich rodinné
příslušníky nebo přátele s prosbou, aby - v případě zájmu oznámili tuto slavnostní událost osobně, písemně nebo telefonicky na Obecním úřadě v Chlebičově.
Z důvodu ochrany osobních údajů není možné, aby obec
sama uchovávala či zjišťovala významná životní data
občanů, ale velmi ráda pro jubilanty uspořádá oslavu nebo
připraví slavnostní obřad.
Zuzana Kašná

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
Vážené dámy a pánové,
blíží se Vánoce, a přestože se o nich hovoří jako o svátcích klidu, pro mnohé je předvánoční období spíše hektické,
vyčerpávající a plné nákupního shonu než poklidné. Přála bych ze srdce Vám všem, abyste se dokázali alespoň na chvíli
zastavit a odpočinout si - třeba na některé z našich akcí…
Pro ty, kteří se rozhodli užít si skutečný advent, bylo v posledních týdnech připraveno divadelního představení souboru ŠAMU.
S dětmi se mohli zúčastnit Mikulášské nadílky nebo se ponořili do adventní atmosféry na hudebním představení skupiny
Okteto. Také v následujícím, vánočním období a začátkem roku pro Vás pořadatelé připravili pestrobarevnou nabídku, ze které
si jistě vyberete. Přeji Vám krásné a láskyplné Vánoce!
19. 12. 2015
26. 12. 2015 (16:00)
29. 12. 2015 (13:15-14:45)
31. 12. 2015
1. 1. 2016 (18:00)
9. 1. 2016
16. 1. 2016
17. 1. 2016 (20:15-21:45)
23. 1. 2016
30. 1. 2016
6. 2. 2016
13. 2. 2016

HALOVÝ TURNAJ - FUTSAL
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V. HOŠTICE - KONCERT
BRUSLENÍ - VEŘEJNOST (BULY ARÉNA KRAVAŘE)
SILVESTROVSKÝ ZÁPAS „SVOBODNÍ-ŽENATÍ“
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
SPOLEČENSKÝ PLES OFS
OBECNÍ PLES
BRUSLENÍ - HOKEJ (BULY ARÉNA KRAVAŘE)
CHOVATELSKÝ PLES
SPOLEČENSKÝ PLES SK VIKTORIE
MYSLIVECKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES
Zuzana Kašná
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ZLATÁ SVATBA

Foto: Petr Gattnar

Zlatou svatbu, tedy 50 let společného manželského života, oslavili
dne 26. září 2015 manželé Alfréd a Anna Holleschovi. Oficiální
připomenutí svatebního dne a obnovení svatebního slibu proběhlo
za přítomnosti hostů v obřadní síni Obecního úřadu v Chlebičově.
Slavnostní obřad vedl starosta obce Ilja Novotný, který oslavencům
popřál do dalších společných let spoustu elánu a energie, mnoho zdraví
a prožití dalších vzájemných let společného života v porozumění
a spokojenosti. Na závěr slavnosti předal jubilantům jménem obce
finanční dar. Upomínkou zůstane pamětní list, který podepsal starosta
i oba manželé.
Zuzana Kašná

PÁTER HRADIL SLAVIL PADESÁTINY

foto: Ing. Josef Mikolajský

Dne 20. 11. oslavil duchovní správce naší farnosti
P. ThLic. Radovan Hradil své 50. narozeniny. Ve všech
obcích farnosti mu při mších svatých blahopřáli farníci,
v neděli pak byla ve farním kostele ve Velkých Hošticích
sloužena bohoslužba na poděkování Pánu Bohu za 50 let
života, a to za přítomnosti pěti kněží, přátel i blízké rodiny
pana faráře. Pozváni byli také představitelé všech tří obcí.
Panu faráři děkujeme za jeho obětavou službu, kterou obohacuje duchovní život chlebičovských, velkohoštických a
malohoštických občanů. Je přítomen u nejdůležitějších
životních okamžiků svých farníků - křtí děti, oddává

manželství, navštěvuje a povzbuzuje nemocné, doprovází
zemřelé na jejich poslední cestě pozemským putováním.
Do dalších let mu přejeme především pevné zdraví a Boží
požehnání.
Zuzana Kašná

Vedení obce děkuje p. Anně Rucké, p. Kristě Klímkové,
p. Martě Přibylové, p. Terezii Šimečkové a p. Aleně
Šimečkové za vzornou péči o kapličku Panny Marie
Růžencové. Vaší práce si velmi ceníme!
Zastupitelstvo obce Chlebičov

Pane faráři!
Dovolte, abychom Vám kytici dali
a srdečně Vám blahopřáli!
Padesát let, to překrásný je věk
a my Vám přejem k tomu svátku
ještě jednu padesátku!
A víte, jaké je ještě naše přání?
Štěstí, zdraví a Boží požehnání!
Všichni Vám toto přející jsou
z Chlebičova věřící!
Maruš Poštulková

Devadesáté narozeniny oslavil 3. 11. 2015
pan Gerhard Kubela. BLAHOPŘEJEME!
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INFORMACE Z OBCE
DIVADLO ŽIJE!

První adventní neděle v Chlebičově patřila divadlu. Hru
Zátiší s loutnou přijel představit amatérský divadelní
soubor ŠAMU (Štítinská akademie múzických umění) ze
Štítiny. Soubor ŠAMU je místním lidem dobře známý, jeho
Foto: Ing. Josef Mikolajský

kterou vynakládali při obnově obce po válce.
Ani v současné době nezažíváme z pohledu mezinárodní
situace nejpříznivější období, a tak doufám, že kulturní
zážitek, umocněný adventním časem, přinesl návštěvníkům
uvolnění, pohodu a radost.
Děkuji všem, kteří přijali pozvání Obecního úřadu v Chlebičově zúčastnit se divadelního představení Zátiší s loutnou,
a děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci.
Věřím, že nás Múzy, zvláště Thaleia, brzy opět navštíví.
Zuzana Kašná
Zdroje: Jaromír Grygar - Divadelní spolek „Petr Bezruč“ v Chlebičově; Kol. autorů (Mgr. Yvonne Bolacká, Bohumír Buchta, Dana
Posslová) - 750 let Chlebičova.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
představení jezdí rádi navštěvovat do okolních vesnic nebo
měst. Je ale proslulý i za hranicemi regionu, vždyť je vítězem
celostátní soutěže venkovských amatérských souborů
Krakonošův divadelní podzim z roku 2012, 13 i 14
a účastníkem přehlídky amatérských divadel Jiráskův
Hronov v letech 2013, 14 a 15.
Po dlouhé době jsme tedy měli u nás, v Chlebičově, příležitost zhlédnout divadelní hru a zavzpomínat také na
historii chlebičovského divadelnictví. Ta sahá až do počátku
minulého století - pravděpodobně se začala psát 24. 1. 1903
vystoupením žáků místní školy. Šlo ale o německé
představení. První české vystoupení patřilo hostujícímu
souboru z Kravař, a to v roce 1923.
Vznik chlebičovského divadla je spojen se založením odboru
Matice opavské v Chlebičově v roce 1926 a následovalo
období bohaté na různá dramata, komedie i pohádky. Přitom
podmínky nebyly jednoduché - až do elektrifikace Chlebičova probíhala představení při lampách. Poté ale přišlo
válečné období a divadlo se na sedm let (1938-1945)
odmlčelo.
Na úspěchy prvních ochotníků navázalo chlebičovské
divadlo v poválečném období, kdy v roce 1945 vzniká
divadelní kroužek a o 2 roky později, se souhlasem Petra
Bezruče, pak Divadelní spolek Petr Bezruč. Spolek slavil
velké úspěchy, se svými kusy se účastnil soutěží, hrál také
v okolních vesnicích. Neomezoval se ale pouze na hraní her,
pořádal také oblíbené zábavy, plesy a kabarety. Do dění
kolem divadla se tehdy zapojilo nevídané množství
chlebičovských občanů, a přestože byla činnost spolku
ukončena v 60. letech, dodnes se v mnohých našich rodinách
vzpomíná, jak dědeček nebo babička hráli divadlo.
Troufnu si říct, že jim hraní a příprava zábavy pro ostatní
spoluobčany pomáhala překonávat velmi obtížné poválečné
období a představovala jisté rozptýlení po nesmírné dřině,

V úterý 27. 10. se v naší obci uskutečnil již tradiční
lampionový průvod, a to ne ledajaký. Zúčastnil se ho
rekordní počet dětí, rodičů i prarodičů (nejen) z naší
obce a samozřejmě i mnoho lampionů. Letos poprvé
dostalo každé dítě s vlastnoručně vyrobeným lampionem pěknou věcnou cenu, špekáček a jejich rodiče
grog zdarma. Celý večer doprovázelo velmi teplé počasí,
a tak se na Bumbálce příjemně sedělo, opékalo špekáčky
Foto: Klára Seifriedová

u obří vatry a koukalo na nebe ozářené krásným
ohňostrojem. Příští rok akci určitě opět zopakujeme. Také
chystáme změny v organizaci průvodu a rozšíření nabídky
pochoutek pro Vás. Jistě se máte na co těšit.
Závěrem si zaslouží velké poděkování obec Chlebičov
za zakoupení ohňostroje, občerstvení a cen pro děti, dále
AVZO za táborák a tyčky na táborák, pan Šupík z Bumbálky
za pomoc, Jirka Woch za bezpečné odpálení ohňostroje
a jeho zajištění, děkujeme také paní Vlaďce Latoňové
za velkou ochotu, když nám téměř okamžitě dodala špekáčky, které bohužel kvůli velkému počtu návštěvníků
došly. Děkuji všem členům kulturní komise obce, kteří se
akce účastnili, panu Radovanu Staňkovi, Martinu Königovi,
Kláře Seifriedové a manželům Lucce a Tomáši Pikovi.
No a samozřejmě všem dětem a jejich doprovodu.
Za KKO Petra Stanjurová
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Rok 2015 jsme ukončili v prosinci Mikulášskou nadílkou.
Toto setkání mají senioři rádi, protože každý dostane
dáreček. Letos se dožili dva senioři 90 let - paní Říčná a pan
Kubela. Řádně jsme to oslavili a popřáli zdraví do 100 let!
Pan Kubela nevynechal ani jedno setkání!
Rok 2016 začneme plesem, na který zveme všechny
seniory!
A teď si všichni přejeme,
ať za rok se zas sejdeme!
Hlavně zdraví, lásku Boží
v novém roce přejí senioři!!!
Za všechny Maruš Poštulková

VÍTĚZ DĚTSKÉ FOTOSOUTĚŽE
Vítězem soutěže o nejlepší dětskou fotografii se tentokrát
stává Vojtěch Vilášek (10 let), který na podzim navštívil
německý LEGOLAND a zde zanechal stopu - sice ne nesmazatelnou, ale rozhodně chlebičovskou…
Vojtěch Vilášek zaslouženě
vyhrává dvě vstupenky do
multikina Cinestar a nezbývá než vyhlásit další kolo
soutěže na rok 2016.
Těším se na nové fotky
chlebičovských dětí a přeji
všem báječné vánoční prázdniny!
Zuzana Kašná

Foto: Marie Vilášková

SENIOŘI

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ
NFV Z FRB OBCE CHLEBIČOV PRO ROK 2016
Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015 vyhlášení "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí (dále jen NFV)
z fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB) obce Chlebičov
pro rok 2016".
Asi si mnoho z Vás řekne, proč tak dlouhý název programu
pro poskytování tzv. bezúročných půjček na zvelebování
Vašich rodinných domů nebo bytových jednotek (bytů)?
Důvod je jednoduchý. V únoru letošního roku vyšla novela
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků. Podle tohoto zákona musí
nově poskytování těchto NFV splňovat mnoho podmínek
a kritérií, bez kterých by je naše obec Vám, občanům obce,
nemohla poskytnout. Stavební komise a FRB obce
Chlebičov dostaly po únorovém zastupitelstvu za úkol připravit nové zásady, hodnotící kritéria a další dokumenty.
Členové komise, kterým všem musím velmi poděkovat za
jejich iniciativní a konstruktivní přínos, se úkolů zhostili na
jedničku a po několika zasedáních jsme připravili podklady
pro zastupitele tak, aby je na prosincovém zastupitelstvu
schválili. Nově budou tyto bezúročné půjčky (nově NFV)
poskytovány na základě zveřejněného programu, který musí
být uveřejněn na úřední desce obce Chlebičov dohromady
90 dnů. Po 30 dnech od zveřejnění může vyhlašovatel teprve
začít přijímat ve stanovené lhůtě žádosti o poskytnutí NFV
z FRB pro rok 2016. Nově musela být schválena i kritéria
hodnocení, která musí být pro všechny žadatele
transparentní. Na základě těchto kritérií provede komise
hodnocení došlých žádostí a následně doporučí starostovi
obce pořadí žadatelů. Starosta předloží zastupitelům návrh
na poskytnutí NFV z FRB pro rok 2016, a ti rozhodnou

o jejich poskytnutí. Tyto půjčky jsou posléze úspěšným
žadatelům poskytnuty na základě oboustranně podepsané
veřejnoprávní smlouvy. Úspěšní žadatelé musí provést
schválené úpravy či zvelebení svých obytných domů nebo
bytových jednotek do 30. 11. 2016. Rozsah účelu, na který
mohou žadatelé půjčky použít, zůstal stejný jako v minulém
roce, pouze u výměny kotle pro vytápění obytných domů
nebo bytových jednotek byly nově přidány kotle V. emisní
třídy. Další změnou, kterou zastupitelé schválili, je i specifikace žadatelů. Nově mohou být žadateli pouze majitelé
obytných domů nebo bytových jednotek, které se nacházejí
v katastrálním území obce Chlebičov. K této změně nás, na
základě doporučení našeho právníka, přiměla novela
občanského zákoníku. V případě, že vlastníky obytného
domu nebo bytové jednotky jsou oba manželé (podle
společného jmění manželů), podávají žádost o poskytnutí
NFV z FRB obce Chlebičov oba společně na jedné žádosti.
To, co bude Vás, potencionální zájemce o poskytnutí NFV
z FRB pro rok 2016, určitě zajímat, jsou termíny. Program
pro poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2016 byl
zveřejněn na úřední desce obce Chlebičov dne 7. 12. 2015.
Termín pro podávání žádosti byl stanoven na dobu od 8. 1.
2016 do 25. 1. 2016. Žádost musí být podána osobně na podatelně Obecního úřadu v Chlebičově. Bližší informace
naleznete na úřední desce obce Chlebičov, dále pak v sekci
účelové dotace a NFV webových stránek www.chlebicov.cz
nebo Vám bližší podrobnosti sdělí pracovnice Obecního
úřadu v Chlebičově.
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda stavební komise a FRB
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o očekávaném celorepublikovém projektu „Kotlíkové dotace“, ale hlavně poskytl odkazy na zdroje, na kterých se
naši občané o možnosti získání dotace dozvědí ještě více.
Protože se v České republice potýkáme s velmi znečištěným
ovzduším a protože Hlučínsko patří dlouhodobě k nejvíce
znečištěným oblastem, a to také vlivem spalování
nekvalitních paliv ve starých kotlích, rozhodl se stát i kraj
a také naše obec podpořit výměnu starších zdrojů vytápění
v rodinných domech za nové.
Dotace poskytuje Ministerstvo životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí a jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější kotle na
biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo,
kondenzační plynový kotel nebo solární systém.
Výše základní podpory může představovat až 80 % (pokud se
žadatel rozhodne pro kotel výhradně na biomasu nebo
tepelné čerpadlo), 75 % (při koupi kombinovaného kotle
nebo plynového kotle), 70 % u kotlů na uhlí. Dalších 5 %
získají naši občané, protože žijí v oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší v rámci ČR (všechny obce na Hlučínsku)
a 5 % navíc obdrží od obce Chlebičov, která se k projektu
přihlásila a podporuje jej.
Žádosti o dotace budou přijímány na krajském úřadě
Moravskoslezského kraje po vyhlášení výzvy k předkládání
žádostí (předpokládaný termín zveřejnění výzvy je 18. prosince 2015). Žádosti pak mohou být předkládány od
1. 2. 2016 do 29. 4. 2016. Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle bude k dispozici v sekci DOKUMENTY KE
STAŽENÍ na stránkách www.lokalni-topeniste.cz.
Základní pravidla:
- Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rod. domech.
- Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
- Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné
realizovat některá stanovená mikroenergetická opatření.
- Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy
mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
- Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady
jsou 150 tis. Kč.
- Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. 7. 2015.
- Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné
soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
Jak vyplývá z pravidel, předpokladem pro podání žádosti je
zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),
který je povinnou přílohou žádosti v případě, že bude nutné
prokázat podmínky energetické náročnosti C. Při jiné nároč-

nosti nastává povinnost realizovat mikro-energetická opatření. Těmi mohou být:
- zateplení střechy nebo půdních prostor,
- zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
- dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda
apod.),
- oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády
eliminace tepelných mostů,
- oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří),
- dílčí výměna oken,
- výměna vstupních a balkonových dveří,
- instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů
vstupních dveří.
- výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
Bližší informace o poskytování dotací na výměnu kotlů se
dozvíte na následujících odkazech:
- www.lokalni-topeniste.cz (Naleznete zde základní informace - forma a způsob financování, uznatelnost nákladů,
požadavky na dokumentaci - důležité pro zpětnou
uznatelnost k 15. 7. 2015, důležité odkazy, aktuality a budou
doplněny dokumenty ke stažení - doklad o likvidaci, seznam
podporovaných prioritních území, seznam spolufinancujících obcí, po vyhlášení také výzva a žádost.),
- www.sfzp.cz (Seznam registrovaných výrobků, tj. seznam
podporovaných výrobků a technologií.),
- www.msk.cz (Moravskoslezský kraj),
- www.mzp.cz (Ministerstvo životního prostředí).
Pro více informací můžete kontaktovat také pracovníky
„kotlíkových dotací“ z KÚ MSK na telefonu
595 622 355 („kotlíková linka“) nebo písemně, e-mail:
kotliky@msk.cz.
Pavel Bena, předseda komise ŽP a dopravy

INZERCE
Firma Bernard Opoloný z Chuchelné oznamuje
občanům, že začíná přijímat objednávky na vyřízení
nové “Kotlíkové dotace”, ze které můžete získat dotaci
na instalaci nového kotle až do výše 85 % nákladů.
Tato firma Vám zajistí vyřízení žádosti zdarma
a rovněž zdarma vypracuje cenovou kalkulaci na dodávku a montáž nového automatického kotle.
Případní zájemci nechť volají na telefonní číslo
602954821 za účelem dohodnutí osobní schůzky.
Více informací na internetových stránkách firmy:
www.berop.cz.
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Pod pojmem životní prostředí se skrývá velké množství
témat a problémů, ale také příležitostí ke zlepšení
stávající situace. Přestože největším nastávajícím
projektem bude zcela jistě vybudování lesoparku u areálu Angelika, existuje spousta dalších oblastí, které budou
vyžadovat péči a, jak doufáme, povedou k zvelebení obce
Chlebičov a jejímu dalšímu rozvoji. Komise životního
prostředí a dopravy si vytyčila pro jeho dosažení několik
dílčích cílů.
Obnovu zasluhuje dožívající zeleň a je třeba věnovat se
veřejným prostorům. Bude provedena úprava a výsadba
záhonů uvnitř obce (např. u laviček) tak, aby posezení bylo
příjemné, aby byla konkrétní lavička zakomponována do
záhonu, ale zároveň aby rostliny nebránily výhledu motoristům. Z tohoto důvodu bylo navrženo odstranění borovice
a tisu v parčíku u restaurace Slezská Siesta, jejichž vzhled již
také není vyhovující. Na stávající záhon budou dosazeny
nové, tentokrát nižší keře. Nedávno byla rovněž upravena
část záhonu u dolní autobusové zastávky tak, aby vynikl
bludný kámen. Na tomto záhonu je dále plánována náhrada
proschlých a polámaných stromků za nižší rostliny.
Po rozšíření dětského hřiště (ul. Haškova) u něj budou
založeny nové okrasné záhony, které doplníme dřevěnými
lavičkami.
Kvůli dokončování ČOV a také kvůli hasičské dráze zatím
nebyla realizována dosadba v Lipju. Ve spolupráci s AVZO
byly za hřištěm na plážový volejbal alespoň vysazeny
3 vzrostlé stromy.
Každopádně je v plánu výsadba kolem ČOV, která by částečně zakryla výhled na čističku, ale zároveň respektovala povolenou vzdálenost od čističky. Tím by se vytvořil další zalesněný prostor.
Komise ŽP již také zahájila práce pro renovaci lesíku
u Luzarského kopce. Lesík byl vybudován v rámci dotace
před několika lety a měl sloužit nejen jako útočiště pro zvěř.
Léta se neudržoval, a proto zpustnul. Pro renovaci již byly
zorganizovány dvě podzimní brigády, kterých se kromě
členů komise zúčastnili myslivci a někteří občané. Na přání
myslivců byly práce pro letošní rok pozastaveny. Děkujeme
všem, kteří se na pracích podíleli, a zveme všechny dobrovolníky na další, tentokrát jarní, brigádu (o přesném termínu
konání se včas dozvíte). Záměrem do budoucna je, aby
cestička vedla od Lipja kolem lesíka a vyústila u domu
p. Čecha. Myslíme si, že by mohla být doplněna o lavičky
k odpočinku a celý prostor by mohl sloužit kromě procházek
nádherným okolím Chlebičova také k různým akcím, např.
v rámci Dne dětí.
Od našich seniorů jsme obdrželi informace, že existovala
cestička také kolem Alkrových padolů. Možnosti jejího
obnovení prověřujeme a věříme, že zájem o procházky

i v tomto směru bude obrovský. Výhodou by mělo být
i rozdělení velkého prostoru a zajištění úkrytu či útočiště pro
zvířata.
Nelze opominout ani čistotu místních veřejných prostor.
Tu však můžeme ovlivnit všichni a podílet se na jejím udržování a úklidu. Všem, kteří tak činí, děkujeme.
Přejeme požehnané Vánoce a do nového roku krásné
a zdravé prostředí k životu!
Za komisi životního prostředí a dopravy Milan Sedláček
a Pavel Bena, předseda

Foto: Zuzana Kašná
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1. ROČNÍK POCHODU “ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ”
V sobotu 14. 11. 2015 uspořádalo SNK Za obec krásnější
1. ročník pochodu "Za poznáním Prajzské". Trasa
letošního ročníku vedla od cykloodpočívadla u ZD
v Chlebičově směrem přes Štěpánkovice-Svobodu, Bílou
břízu, Kobeřice, Strahovice a konečnou zastávkou byla
restaurace "U Komárků" v Rohově.

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Na pochod se přihlásilo celkem 32 lidí, 5 se bohužel ze
zdravotních důvodů nemohlo pochodu zúčastnit fyzicky,
a tak dorazili podpořit ostatní účastníky alespoň do Rohova.
Počasí letošnímu ročníku přálo, po celou dobu nás hřálo
sluníčko. Byli jsme mile překvapeni složením účastníků
pochodu, kdy nejstaršímu bylo skoro 70 a nejmladšímu 5 let.
Také jsme byli rádi, že mezi účastníky pochodu byl i pan
starosta Ilja Novotný se svou ženou. Zvláště pak děti rodičů
Trulejových zaslouží absolutorium, pochod zvládli na jedničku a už se těší na další ročník. Zajímavostí pochodu je, že
mezi účastníky byli i dva občané Píště.
Během trasy pochodu jsme si připravili pro účastníky
několik překvapení. Ve Štěpánkovicích-Svobodě, na hranicích katastru se Služovicemi, na nás čekal starosta ze
Služovic pan Petr Weczerek, který nám něco krátce řekl o
historii Služovic, popřál nám hodně štěstí do cíle pochodu a
na cestu každému nalil lahodného moku. V restauraci Na

Foto: Ing. Josef Mikolajský

Statku v Kobeřicích na nás zase čekal místostarosta Kobeřic
pan Pavel Drastik, který si pro nás připravil bohaté
informace o historii Kobeřic, které jsme někteří ani
nevěděli. Pan místostarosta byl mile překvapen počtem
účastníků pochodu a popřál této akci do dalších let mnoho
úspěchů a také větší zapojení občanů i okolních obcí.
Po občerstvení v podobě horkého čaje jsme se vydali do
cílového bodu pochodu, kterým byla restaurace "U Komárků" v Rohově. Všichni jsme do cíle dorazili zdrávi, a přestože někteří byli limitování svým zdravotním stavem,
nikomu se nic nestalo. V restauraci už na náš čekalo výborně upečené koleno, pro některé domácí pivo Rohan a dobrou atmosféru nám zpříjemnily i naše holky ve finálovém
zápase Fed cupu v tenise. Rodině Komárkových jsme za
pohoštění poděkovali a při poslední štamprličce jsme se
domluvili na trase 2. ročníku pochodu "Za poznáním
Prajzské". Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na jaře 2016
z Chlebičova přes Velké Hoštice, Malé Hoštice, OpavuKomárov do cílového místa pochodu, kterým bude
restaurace Rybářská bašta v prostorách Panského mlýna v
Opavě-Kylešovicích. Termín pochodu bude včas upřesněn.
I naše akce má samozřejmě nejenom začátek, ale také
konec, a proto jsme se po rozloučení s restaurací "U Komárků" vydali autobusem společnosti JC Trans, s.r.o. zpět
do Chlebičova. Před cílovým místem návratu jsme si ještě
zazpívali a už se všichni těšíme na druhý ročník, na který
Vás všechny srdečně zveme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem účastníkům
pochodu za jejich aktivní přístup, panu starostovi Služovic
Petru Weczerkovi a panu místostarostovi Kobeřic Pavlu
Drastikovi za jejich doprovodný program pro účastníky
pochodu a panu Patriku Lamlovi ze společnosti JC Trans,
s.r.o. děkujeme za poskytnutí autobusu pro přepravu
účastníků pochodu.
Za pořadatele Ing. Pavel Novotný a Martin Baránek

9

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI

Foto: Ivana Lavická

Nejdříve chci za všechny zahrádkáře popřát našemu
základajícímu a zároveň nejstaršímu členu, panu
Gerhardu Kubelovi, k jeho krásným jubilejním 90. narozeninám hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Naší poslední veřejnou akcí bylo vinobraní, které se konalo
12. 9. My jsme spokojeni a Vy, doufám, také. Už se těšíme na
rok 2016, kdy vinobraní připadne k datu 1. 10. Za celý rok
děkujeme všem, kteří přišli pomoct na kteroukoli naši akci
nebo brigády, ať se týkala přípravy nebo úklidu. Aby poděkování nebylo jen ústní, stalo se pěkným zvykem sejít se ke
konci roku se všemi pomáhajícími na kafe a zákusek
a v klidu se pobavit, co můžeme zlepšit v příštím roce. Třeba
zrovna zahrádkářský večer s datem 6. 8. 2016. A jelikož to
bude 15. ročník, chystáme něco slavnostního. Nechte se
překvapit.
Jako zahrádkář musím konstatovat, že toto léto bylo výjimečně suché. Uvidíme, co přinese zima, snad nedostatek
vody vynahradí sníh. Já vím, že to píšu každý rok, ale stejně
doufám, že už máte na zahrádce vše v pořádku a těšíte se na
Vánoce. Tímto Vám jménem výboru zahrádkářů přeji
veselé, na překvapení bohaté, klidné vánoční svátky.
A šťastný, úspěšný nový rok.
Za zahrádkáře Ivana Lavická

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Konec roku patří tradičně k hodnocení uplynulých
měsíců. V první řadě je třeba myslet na naše členy a ten,
na koho myslíme, je pan Vilém Kozelek, který se 5. 10.
2015 dožil věku 75 let. Ještě jednou všechno nejlepší.

Foto: Petr Gattnar
V roce 2015 jsme nezaháleli. Pořádali jsme ples, dětský
den, soutěž v požárním sportu, oslavili jsme 90. výročí
založení sboru, veterán ligu a 28. 11. se opět uskutečnilo
rozsvěcení vánočního stromu před školou. O ozdobení
stromu se postarali žáci Základní a mateřské školy
v Chlebičově ve spolupráci se svými rodiči. Ozvučení bylo
nádherné zásluhou nové obecní aparatury. Pro děti jsme
si letos připravili novinku, dětský punč, kterého se vypilo
27 litrů, dále párek v rohlíku, Dellisu a lízátko. Určitě se to
vše líbilo, až na chybějící sníh, který patří k předvánoční
atmosféře.
Naše družstvo veteránů se zúčastnilo závěrečného vyhodnocení 4. ročníku Opavské ligy veteránů na Štítině (letos
jsme se umístili na 7. místě). Toto vyhodnocení je spojené
s posezením u živé hudby a samozřejmostí je, že u toho
nesmějí chybět naše manželky.
Naše jednotka zasahovala u šesti událostí, z toho to bylo
jednou u požáru skládky, evakuace osob v OpavěKateřinkách při likvidaci výbušniny nalezené při
rekonstrukci chodníku a likvidaci bodavého hmyzu.
K likvidaci bodavého hmyzu: pokud budete mít problém
s bodavým hmyzem (včely, vosy, sršni) - tím myslím, že Vy
nebo Vaše děti jste bodavým hmyzem přímo ohroženi, stačí
událost a svůj kontakt nahlásit na obec. Pracovnice obce dají
vědět konkrétní osobě u hasičů, a ti se postarají
o likvidaci. Je třeba si uvědomit, že tyto práce se provádějí
ve večerních hodinách a ne přes den, jelikož my taky
chodíme do práce. Pokud by to byla už extrémní situace, tak
volat 150.
Na závěr chceme všem příznivcům hasičů a našim spoluobčanům popřát krásné a pohodové prožití vánočních
svátků, šťastný nový rok a Boží požehnání.
Za SDH Aleš Gibes

10

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
HALLOWEEN VE ŠKOLE

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

V úterý 27. 10. 2015 se v naší škole čarovalo. Čarovali
kouzelníci, duchové, monstra, čarodějnice, kostlivci
a různá jiná strašidla. Děti přišly do školy v halloweens-

V sobotu 28. 11. se sešli rodiče a děti ze školy a školky, aby
odpočítali slavnostní okamžik. Rozsvícení vánočního
stromu. Akci pořádal SDH Chlebičov. Před školou postavili
stánky s občerstvením jak pro rodiče, tak pro děti. Ty dostaly
párek v rohlíku, tatranku a dětský punč, který byl moc dobrý.
Než jsme odpočítali vteřiny před rozsvícením stromu,
přivítali jsme advent koledami a vánočními písněmi. Letos
kromě známých koled zazněla nová píseň „To k Vánocům
patří“, ve které se zpívá: „ O Vánocích by neměl být nikdo
sám.“ Tak ať se toto přání vyplní všem lidem. Ať máme
kolem sebe vždy někoho blízkého, kdo nás má rád.
Poděkování patří hasičům, kteří nám tuto akci připravili
a ozvučili, rodičům, kteří pomohli dětem vyrobit krásné
ozdoby na vánoční strom a samozřejmě dětem, které tak
krásně zazpívaly.

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

kých kostýmech a připravily si pro své kamarády zajímavá
kouzla. V deset hodin začal průvod strašidelných masek, kde
si děti vykoledovaly sladkosti. Svá kouzla pak předváděly ve
školní družině.
Přišli se na nás podívat i předškoláci ze školky. Halloweenské dopoledne jsme zakončili tanečním rejem v tělocvičně.
Strašidla byla opravdu kouzelná. Je vidět, že rodiče svým
dětem s přeměnou pomáhali.
Za to jim patří obdiv a poděkování.

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA
Adventní čas dýchnul i na naši školu. Jako každoročně
jsme advent přivítali vánoční prodejní výstavkou, kterou
organizuje Klub rodičů základní školy. Školou se linula
nejenom vánoční melodie, ale také vůně bramborových
placek, sladkého pečiva a perníků.
Foto: archív ZŠ

To všechno mohli příchozí ochutnat a také nakoupit. Mezi
ostatní lákadla patřily vánoční ozdoby a vazby, vánoční
ubrusy, tašky a polštáře z charity, keramika, paštiky a marmelády domácí výroby, šperky a prádlo, ručně vyráběná
mýdla i léčebná kosmetika. Každý si mohl vybrat.
Ve školní družině měly paní vychovatelky připraveny
dílničky, kde děti vyráběly přáníčka a ozdoby na stromeček.
Ti, kteří neměli chuť vyrábět, šli do počítačové učebny kinosálu, kde se promítala pohádka. A ti nejmenší si hráli na
koberci ve školní družině. Škola byla vyzdobena vánočním
stromkem, peklem s čertíky, andílky, zimní krajinou,
betlémem, zimním městečkem a množstvím výrobků, které
děti připravily. Výzdoba školy navodila vpravdě vánoční
atmosféru.
Poděkování patří všem, kteří se o pěkný průběh akce
zasloužili - rodičům, učitelkám, vychovatelkám i dětem.
Milena Široká, ředitelka ZŠ a MŠ v Chlebičově
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ANKETA VE ŠKOLE
Čtvrťáci uskutečnili anketu mezi dětmi ve škole a ptali se
jich: „Co se ti nejvíc líbilo na vánoční výstavce a na
zpívání u vánočního stromu?“
Agátka Königová: „Moc se mi líbila plyšová kočička, kterou mi
koupila maminka.“
Bertík Hudeček: „Já jsem si koupil štěstíčko a byl tam čertík.“
Andrea Weissová: „Štěstíčko. Měla jsem štěstíčko, ve kterém
byly gumičky, náramek a prstýnek.“
Matěj Borunský: „Nejvíc se mi líbila voňavá mýdla a jak se
rozsvítil stromeček.“
Samuel Kaul: „Zasněžené město Čtvrťákov a výzdoba
stromečku.“
Míša Stanjurová: „Líbila se mi celá výstavka.“
Agátka Dostálková: „Bylo to moc krásné, líbilo se mi všechno.“
Tadeáš Václavík: „Nejvíce se mi líbilo zpívání a taky rozsvícení
stromku a výzdoba.“
Anička Seifriedová: „Strom s ozdobami a vše na vánočním trhu.“
Lukáš König: „Zpívání a ozdoby.“
Patrik Tihelka: „Líbily se mi perníčky.“
Štěpán Holas: „A mně rozsvícení stromu.“
Adam Beinhauer: „Líbil se mi betlém na chodbě.“
Natálka Zdražilová: „Koledy byly pěkné a taky náramek,
který mi maminka koupila.“
Jakub Stanjura: „Mně se moc líbila keramika a písničky.“
Florian Halfar: „Jak jsme zpívali písničky a výzdoba na chodbě.“
Vojta Axmann: „Výstavka, strom, sněhuláci, písničky, odměny za
zpívání - párek v rohlíku, lízátko a tyčinka Delisa.“
Adámek a Valinka Kovalčíkovi: „Perníky a rozsvícení stromu.
A prodávání.“
Nikolka Zdražilová: „Maminka mi koupila náramek s kytičkou a
náhrdelník se srdíčkem a v pytlíčku štěstí jsem měla plyšáka.“

Foto: archív ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V naší školičce jsme toho opět hodně zajímavého prožili.
V září nás na školní zahradě navštívili chovatelé sov s živou ukázkou a zajímavým povídáním o nich. V říjnu
proběhla tradiční drakiáda.
Počasí bylo ideální a draci létali až do oblak. Děti byly
odměněny pitíčky a výbornými špekáčky od pana Latoně,
které nám opět věnoval zdarma - velice děkujeme. V listopadu nás ve školce čekal strašidlácký večer. Děti vybavené
lampionem se nejdříve vydaly na průvod obcí, a poté na ně
čekala dobrodružná a trošku strašidelná cesta naší školkou.
Všechny děti prokázaly svou odvahu a statečnost, za což si
zasloužily nejenom nějaké dobrotky, ale odměnou byl
i úžasný ohňostroj, o něž se prakticky i s finančním
přispěním postaral pan Kašný. Pro zahřátí byl připraven čaj,
svařák či grog a spousta dobrot, které napekly šikovné
maminky.
Se staršími dětmi jsme také navštívili kamarády v první
třídě. Zhlédli jsme nejenom část výuky, ale také velmi
vydařené halloweensko-kouzelnické dopoledne. Společně
se školáky jsme se sešli u zpívání pod vánočním stromem.
Velice děkuji všem rodičům a dětem, kteří se zapojili do
výroby vánoční ozdoby. V prosinci nás ve školce navštívil
také Mikuláš se svou nadílkou a společně s rodiči jsme
oslavili nadcházející Vánoce.
Za celý kolektiv MŠ Vám všem přeji do nového roku hlavně
zdraví, pohodu a úsměv na tváři.
Za kolektiv MŠ
Jana Borunská

Foto: Jana Borunská
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ZŠ VELKÉ HOŠTICE
NATÁČENÍ
BLUDIŠTĚ V ČESKÉ TELEVIZI

V úterý 6. 10. vyrazilo 40 natěšených fanoušků naší školy
povzbuzovat soutěžní tým do televizního Bludiště. Soutěž
je zaměřena na sportovní a vědomostní úkoly. Naši školu
reprezentovali Veronika Stanjurová, Veronika Schaffartziková, Adéla Stará a Jiří Bena. Natáčení předcházelo líčení v maskérně. Nastoupil proti nám tým z gymnázia, který
tam byl již po třetí, což byla nevýhoda, ale náš tým se snažil,
udělal vše, co bylo v jeho silách. Bohužel smůla se nám po
druhé disciplíně nalepila na paty, naše borce to vyvedlo z míry a porážka se již nedala odvrátit. Ale i přesto musíme všechny velice pochválit, protože se snažili, dali do toho maximum. Domů jsme odjížděli s pocity překvapení, zklamání,
ale také s velkou spoustou nových zážitků, zkušeností a velkým žlutým plyšovým Bludišťákem na památku.
Vše jsme mohli zhlédnout v televizi 31. 10. 2015.

LAMPIONOVÝ VEČER
Lampionový večer a ohňostroj proběhl v pátek 6. 11. 2015.
Po lampionovém průvodu plnily děti úkoly na stezce odvahy
a opékaly špekáčky. Na závěr je čekal úžasný ohňostroj.

ZÁJEZD NA OPERU
Jako každoročně se i letos uskutečnil zájezd na operu do
ostravského divadla pro žáky 6. ročníku pod vedením paní
učitelky Calábkové. Žáci si užili nezapomenutelnou
atmosféru večerního představení a zhlédli operu G. Verdiho
La Traviata v italštině.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ,
VÁNOČNÍ BESÍDKA A DÍLNIČKY
V pátek 4. 12. 2015 se naše škola již podruhé zúčastnila
projektu „Pokus o rekord 2015“ ve vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi. Akce vypukla v 15:15 před školou.
Tentokrát jsme společně se školkou a chlebičovskou školní
družinou vypustili 350 balónků. Předem děkujeme
Ježíškovi za splněná vánoční přání.
Potom si rodiče i děti mohli prohlédnout zimní a vánoční
výzdobu školy, navštívit vánoční dílničky a celé odpoledne
vyvrcholilo vánoční besídkou, kterou si připravily děti
z nižšího stupně.
Foto: archív ZŠ

ADVENTNÍ KRAKOV
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase pořádá naše
škola zájezdy pro své žáky, rodiče i širokou veřejnost.
V minulosti jsme několikrát navštívili Vídeň a Rožnov pod
Radhoštěm. Letos připravila p. učitelka Víchová výlet do
královského, kdysi hlavního města Polska, Krakova. Pro
velký zájem jely dva autobusy. Účastníci si mohli prohlédnout monumentální Wawel, sídlo polských králů, a nasát
směs roztodivných vůní z vánočních trhů.

JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ POBYT
Naše škola získala v rámci výzvy 56. operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
finanční prostředky ve výši 276 860 Kč pro 20 žáků 7. až
9. ročníku na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do
Anglie. Sedmidenní výjezd se uskutečnil 6.-12. prosince
2015 a kromě návštěvy Londýna a místních památek
zahrnoval také jazykový kurz pro žáky v rozsahu 9 vyučovacích hodin.
Žáci byli na místo dopraveni zájezdovým autobusem a ubytováni v hostitelských rodinách. Věříme, že celá akce je
motivuje k dalšímu jazykovému vzdělávání.

ŘEDITELSKÉ VOLNO bude 21.-22. 12. 2015
(pondělí a úterý před začátkem vánočních prázdnin)
A na závěr ?
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2015 jakýmkoli způsobem
pomáhali nebo projevovali přízeň, přejeme krásné, zasněžené Vánoce plné lásky a pohody, štěstí a zdraví
v roce 2016.
Za učitele a žáky ZŠ Velké Hoštice
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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SPORT
FOTBAL - “A” MUŽSTVO
S podzimní sezonou nemůžeme být spokojeni. Uhráli
jsme jen 15 bodů, a to všechny doma. Po podzimu jsme na
11. příčce, při skóre 17:27. V tabulce domácích zápasů jsme
na 3. místě, kdy jsme získali těch 15 bodů a skóre máme 12:8.
V tabulce venkovních zápasů jsme na posledním místě, když
jsme nezískali ani bod a skóre máme 5:19. V létě jsme pro
podzimní část angažovali 3 nové hráče na hostování. Romana
Wichu z Kylešovic, Iva Paletu ze Zlatník a Vojtu Tomáška
z dorostu SFC Opava. Bohužel Paleta i Wicha se v půli podzimu zranili, čímž se kádr hodně zúžil. Víme, kde nás tlačí
bota, a pokusíme se udělat vše, abychom na jaře získali co
největší počet bodů, hlavně ke spokojenosti našich fandů,
kteří nás chodí podporovat v hojném počtu. Věřím, že se nám
během zimy podaří dobře tým doplnit a budeme mít tím
pádem i širší kádr. Nejlepším střelcem podzimní části se stal
Filip David s 5 brankami. Po této sezoně bych neměl nikoho
vyzdvihovat, ale Vladan Klösel si to určitě zaslouží, protože
ve všech zápasech hrál velice dobře! V zimní přípravě
odehrajeme určitě pět přípravných zápasů na naší umělce.
Jednotliví soupeři a přesné termíny utkání budou známy
až po novém roce.
Tomáš Otýpka, trenér

VÝSLEDKY - FOTBAL
Tabulka I.A tř. - “A“ mužstvo

Tabulka OP - “B“ mužstvo

Tabulka OS - ml. žáci

FOTBAL - “B” MUŽSTVO
Do nového ročníku okresního přeboru jsme jako
nováček vstupovali na nesestupových příčkách, vědomi
si toho, že úroveň hry v okresním přeboru je mnohem
vyšší než v soutěžích, které jsme hráli doposud.
Naše obavy se naplnily plnou měrou, protože ve většině
odehraných zápasů nás soupeř lehce přehrával. Pár zápasů
jsme hráli vyrovnanou partii, ale bohužel štěstíčko, které
nám přálo minulou sezónu, se od nás letos odklonilo.
Proto po podzimním kole uzavíráme tabulku na posledním
místě. I přesto děkujeme všem hráčům, které výsledky
neodradily od bojovnosti a účasti na zápasech. V zimní
přípravě se chceme zaměřit hlavně na fyzičku a herní
taktiku, v březnu odehrát 2-3 přátelské zápasy a na jaře se
pokusit získat pár bodů.
Děkujeme vedení SK Viktorie Chlebičov za podporu
a zázemí, které nám vytváří.

Tabulka OS - mini žáci

JUBILEA ČLENŮ SK 1-3/2016
1. 1. Lubomír Novák: 65 let,
13. 1. Krista Stanjurová: 60 let,
18. 1. Pavel Poštulka: 55 let,
22. 2. Josef Vilášek: 75 let.
K blahopřání se připojuje i výbor SK Viktorie Chlebičov.

Karel Elek, trenér

PLÁN AKCÍ SK VIKTORIE NA 1-3/2016
31. 12. 2015 silvestrovský zápas „Svobodní-Ženatí“ / 13:30 hřiště SK
30. 1. 2016 společenský ples / KD Chlebičov
2/2016 turnaj v kuželkách / kuželna Opava
2/2016 halový turnaj ml. žáků / hala při ZŠ Chlebičov
3/2016 halový tenisový turnaj / Tenis Centrum Opava
Datum a čas konání jednotlivých turnajů bude upřesněn v průběhu ledna 2016.

Kamil Stanjura
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SPORT
FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI

Po podzimní části s. r. 2015/2016 se nacházíme uprostřed
tabulky - na 5. místě. I když je stále co zlepšovat, jsme
spokojeni. Ve čtyřech utkáních jsme zvítězili, dvakrát
remizovali a ze tří duelů jsme odešli poraženi. Zatím je
nejproduktivnějším střelcem R. Řeháček, ale co mě těší
dvojnásob, je fakt, že se do střelecké listiny zapsali snad
všichni hráči.
Ve čtvrtek 26. 11. jsme se zúčastnili halového turnaje ve víceúčelové hale v Opavě „O pohár města Opavy“, za účasti
10 týmů. Ani v silné konkurenci jsme se neztratili. Ve skupině

jsme podlehli Budišovu a SFC Opava, porazili jsme
Oldřišov a výborně rozehrané utkání s MFK Kravaře (vedli
jsme 2:0), kdy jsme podlehli 2:3 v posledních vteřinách
zápasu, nás nakonec „odsoudilo“ hrát „pouze“ o 7.-8. místo.
Tento duel jsme skvěle zvládli, porazili Stěbořice 3:1 a skončili na krásné 7. příčce. Teď si od fotbalu odpočineme a budeme se všichni těšit na Ježíška.
Děkuji všem, kteří nás jakkoliv podporovali a pomáhali
nám, a přeji šťastný nový rok.
Roman Stanjura, trenér

Jménem SK Viktorie Chlebičov bych chtěl
poděkovat všem členům SK,, hráčům, trenérům
a výboru SK za celoroční obětavou práci a dobrou
reprezentaci naší obce.
Veselé Vánoce! Děkuji všem sponzorům SK,, starostovi a zastupitelům obce Chlebičov za velmi dobrou spolupráci a podporu v roce 2015. Všem občanům Chlebičova přeji klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2016.
Kamil Stanjura

CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC
11. ročník Běhu o chlebičovský věnec se odehrál v sobotu
12. prosince 2015, tedy po uzavírce stávajícího Zpravodaje.
V krátkosti přinášíme pouze jeho výsledky:
Chlapci - 1. kategorie:
1. Matěj Borunský
2. Florian Halfar
3. Kuba Trulej

Chlapci - 2. kategorie:
1. Honzík Krček
2. Robert Kašný
3. Filip Uvíra

Dívky:
1. Barunka Holasová
2. Helenka Krčková
3. Valinka Kovalčíková

Ženy:
1. Andrea Bořucká
2. Marie Chmelařová
3. Jana Nováková

Muži nad 40 let:
1.-2. Martin Krček
Aleš Kašný
3. Vilém Axmann

Muži nad 50 let:
1. Richard Harazim
2. Karel Novák

Muži - hlavní kategorie:
1. Jakub Otlík
2. Tomáš Holas
3. Jiří Bořucký

Zvláštní uznání:
Helena Mikolajská
Radovan Staněk

Foto: Ing. Josef Mikolajský
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Propozice k 8. ročníku turnaje ve
futsalu

„O chlebičovský klas“
Termín:

sobota 19. 12. 2015 od 09:00h

Kde:

sportovní hala při ZŠ a MŠ Chlebičov

Kdo

SK Viktorie Chlebičov ve spolupráci s Obcí Chlebičov

Počet členů družstva

max. 10 (členové, kteří byli napsáni na soupisku 1. mužstva, mohou
nastoupit v průběhu turnaje pouze za toto mužstvo).
V mužstvu mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou nebo byli občany
Chlebičova, anebo jsou aktivními nebo bývalými hráči SK Viktorie
Chlebičov, potažmo mají nějaký vztah k obci Chlebičov.

Hrací systém

hrací doba 2 x 8 min, počet hráčů 4+1, střídání hokejovým
způsobem, hraje se podle pravidel futsalu (auty a rohy se kopou,
hráč po obdržení ŽK musí na 2. min ven z hřiště - v případě vstřelení
branky se vrací na hřiště před ukončením trestu, hráč po obdržení
ČK se už do konce zápasu nezapojí do hry a družstvo dohrává
v oslabeném počtu). Hráč po obdržené ČK má stop na další utkání

Startovné

300,-Kč na mužstvo, splatné nejpozději v den turnaje k rukám
Kamila Stanjury nebo Pavla Novotného

Občerstvení

během turnaje bude v útrobách haly připraveno jako již tradičně
občerstvení,

Rozhodčí

celý turnaj bude řídit zkušená dvojice rozhodčích OFS Opava,

Ceny

každé mužstvo obdrží hodnotné ceny, dále bude vyhlášen nejlepší
střelec, brankář a hráč turnaje,

Termín přihlášek

Prosím o potvrzení účasti mužstva s jeho názvem nejpozději do
středy 16. 12. 2015 a to buď osobně, telefonicky nebo mailem
Pavlovi Novotnému, tel: 604 455 673, email: Novpavel@seznam.cz

SE SPORTOVNÍM POZDRAVEM ZVOU POŘADATELÉ
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