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březen 2016

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
teplá a na sníh skoupá zima je již minulostí
a my jsme se ocitli v období Velikonoc.
Plesová sezóna proběhla v naší obci v rámci
venkovských tradic a měla velice slušnou
úroveň. Děkuji všem spolkům, organizátorům a především sponzorům za jejich
přístup a podporu, kterou plesové sezóně
věnovali.
Na zastupitelstvu 25. 2. jsme schválili
rozpočet na rok 2016 ve výši 27 mil. Kč. Čeká
nás v tomto roce hodně práce, na kterou jsme
připraveni jak po stránce projekční, tak
i po stránce finanční.
Hlavním úkolem bude dokončení kanalizace
od ulice Lípové po šachtici, která je za
rodinným domem manželů Stanjurových
(ulice Na Kopci). Jedná se o zatrubnění příkopy potrubím velikosti 1 400 mm. Rozpočet
je cca 6,5 mil. Kč a my jsme získali dotaci
ve výši 5 mil. Kč z MSK.
Dalšími úkoly je vybudování semaforu u horní zastávky, propojení chodníku na ulici
Vrchní, zahájení prací na lesoparku, vybudování nové počítačové učebny v ZŠ
a rozšíření dětského hřiště. V projekční
činnosti pokračují práce na dokončení
územního plánu obce a příprava podkladů pro
POLDR (suchá nádrž).
Pevně věřím, že tyto úkoly zvládneme a občané budou mít pochopení pro některé problémy, které se při realizaci mohou vyskytnout,
za což předem děkuji.
Do dalšího období Vám všem, milí spoluobčané, přeji hojnost zdraví, rodinnou pohodu, příjemné prožití prodloužených velikonočních svátků a Boží požehnání.
Ilja Novotný

Foto: Agátka Königová

„Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze
zimního spánku, přichází ten správný čas,
abychom načerpali novou životní energii, která
nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu.“
Krásné Velikonoce a mnoho energie do jarních dnů
přeje Zastupitelstvo obce Chlebičov.
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PROJEKT POŠTA PARTNER
Vážené dámy, vážení pánové,
dovote, abychom Vás informovali o změnách ve způsobu
zajišťování poštovních služeb v obci Chlebičov, které
nastaly k prvnímu únoru letošního roku.
Už v srpnu loňského roku jsme obdrželi návrh projektu „Pošta
Partner“, ve kterém vedení České pošty sděluje svůj záměr
provést změnu v podobě převedení služeb na smluvního
partnera, kterým bude tzv. třetí osoba. Třetí osobou může být
obec samotná, resp. právnická osoba, v níž má obec
majetkovou účast, subjekt zapsaný v obchodním rejstříku obchodní společnost - nebo subjekt podnikající na základě
živnostenského oprávnění, tedy například fyzická osoba,
živnostník. Třetí osoba poskytuje vlastní prostory, financuje
chod pobočky, Česká pošta dodává a instaluje výpočetní
techniku, bezpečnostní prvky, přepážky, realizuje školení
pracovníků.
Zastupitelstvo obce Chlebičov rozhodlo na svém veřejném
zasedání dne 17. 9. 2015 (viz bod jednání č. 82/10),
že nesouhlasí s navrhovaným projektem a svůj nesouhlas také

OBECNÍ PLES
V letošním roce jsme pořádali již 16. obecní ples.
Účastníky plesu jsme tradičně, při vstupu do sálu, přivítali
kytičkou a štamprlí. K výborné náladě na sále přispělo
vystoupení tanečního páru a orientální tanečnice.
V průběhu večera proběhlo losování bohaté tomboly, za což
děkuji všem, kteří věnovali své finanční nebo věcné dary
a přispěli tak k celkově příjemné atmosféře a spokojenosti
výherců.
Děkuji také všem členům obecního zastupitelstva a ostatním
spoluobčanům, kteří nám byli nápomocni a přispěli ke zdárnému průběhu plesu.
Ilja Novotný
Sponzoři obecního plesu 2016:
Myslivecký spolek Angelika Chlebičov, Latoň-Wieder, EKO
- Chlebičov, Slezské stavby Opava, Ing. Petr Stuchlík,
Chovatelé Chlebičov, Zahradnictví - Milan Sedláček, Jaroslav
a Ing. Stanislav Cimingovi, Opavský Deník, Café bar
Eldorádo, Ing. Karel Novák, Květiny Milan Rohovský,
Kastelán - Aleš Karli, Milan Vavrla, Aleš Kašný, Slezská
Siesta, Milan Baďura, Roman Stanjura, David Klimek, Milan
Lorenz, Ing. Vilém Stiborský, Jindřich Vavřinčík, Jan Šupík,
Elektro - Karel Novák, RSE Project s. r. o., FC Bžž, AVZO
Chlebičov, SDH Chlebičov, Zahrádkáři Chlebičov, SK
Viktorie Chlebičov, TQM Opava, Schvacha-Stromský,
PROPARK Pavel Moša, Ladislav Tutko, GIKOSTART,
AUTOCONT, Lenka Poštulková, Ing. Jiří Knopp, Kamil
Mucha, Jiří Dzida, Jiří Otlík, Josef Matušovský.
Ještě jednou děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň!

vyjádřilo oficiálním dopisem zaslaným na adresu vedení
České pošty. Požádalo o zachování provozovny České pošty
v Chlebičově ve stávající podobě, v budově Obecního úřadu
v Chlebičově, s tím, že zajištění bezproblémového chodu
a zachování důstojného řízení osobních záležitostí našich
občanů je prioritou vedení obce.
Vedení České pošty se s nesouhlasným stanoviskem
Zastupitelstva neztotožnilo a rozhodlo se projekt „Pošta
Partner“ v naší obci zrealizovat. Protože obec Chlebičov
neměla zájem stát se smluvním partnerem, dohodl se státní
podnik s obchodním družstvem TEMPO, které tak od
1. 2. 2016 provozuje poštovní služby v naší obci.
Vaše podněty a případné stížnosti budou vedením obce
Chlebičov uplatňovány u provozovatele poštovních služeb u společnosti TEMPO Opava.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, jsme
připraveni podílet se na řešení možných potíží!
Zastupitelstvo obce Chlebičov

SENIOŘI
Nový rok 2016 jsme tradičně začali plesem. K poslechu
i tanci nám hrál p. Pavel Woch. Bylo nás 56 i se seniory
z Velkých Hoštic, kteří si k nám rádi přijdou zatančit.
Chtěla bych srdečně poděkovat sponzorům, kteří nám každý
rok přispívají do tomboly: p. Latoň, p. Rohovský a p. Kašný.
Moc děkujeme!
Přijďte za rok o tom čase, seniorský ples bude zase!!!
Maruš Poštulková

ZLATÁ SVATBA
Na obecní úřad nás pozvali,
aby nám k Zlaté svatbě popřáli,
p. Zuzka nás přivítala
a p. Hanka nám zarecitovala.
Pan starosta nám dáreček dal
a také nám poblahopřál.
Srdečně děkujeme – dojemné to bylo
a nám všem se to moc líbilo!
Ještě jednou děkuje Maruš a Vilém

FAKTA A ČÍSLA
K 31. 12. 2015 bylo v obci Chlebičov přihlášeno
k trvalému pobytu 1138 osob.
V roce 2015 se narodilo 11 dětí, zemřelo 8 osob.
Počet domů určených k bydlení : 270.
Počet psů: 152.
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ZLATÁ SVATBA
Padesát let společného života je vzácné výročí. Ne všem
manželstvím se je podaří oslavit. Aby manželství takovou
dobu vydrželo, je jistě zapotřebí mnoha kompromisů
a pochopení, a to samozřejmě oboustranných. Manželé
Marie a Vilém Poštulkovi se vždy mohli opřít o vzájemnou
lásku a podporu a rozhodli se, že si svou svatbu, která se
konala 12. února 1966, zopakují - tentokrát už jako zlatou -,
aby tak vyjádřili svoji touhu být spolu až do konce svých dní.
Slavnostní obřad proběhl pod vedením starosty obce
Chlebičov Ilji Novotného v obřadní síni Obecního úřadu
Foto: Petr Gattnar

v Chlebičově. Starosta poděkoval oslavencům za dlouholetou
práci pro rodinu, pro celou společnost a především pro
chlebičovské seniory. Vyzdvihl příklad jejich rodinného
soužití a popřál mnoho radosti a spokojenosti a ještě spoustu
krásných, ve zdraví prožitých společných let.
Manželství pana a paní Poštulkových je důkazem, že vzájemná láska, spokojený manželský svazek a šťastný rodinný
život nejsou pouhými slovy, ale mohou se stát skutečností.
Gratulujeme!
Zuzana Kašná
M. Vaněčková: Zdá se vám, že to bylo včera
Zdá se vám, že to bylo včera, ba, že to bylo před chvílí.
Byli jste mladí. Horká čela svatební písně hladily.
Radostně jsme si vykročili. Pak jasné hlasy poprvé
řekly své - ano. A v tu chvíli rozpaky zrudly obě dvě.
Zdá se Vám, že to bylo včera a je to - padesát již let.
Vlasy zbělely. Vaše čela život si popsal. Dál jde svět.
Na rukou zbyly kroužky zlaté, ten symbol lásky, věrnosti.
Na co si dneska vzpomínáte? Hlas se vám zachvěl, tiše zní...
Vím, byly to chvíle slunné, jasné, přehnaly se i s vichřicí.
Vzpomeňte dnes jen na ty krásné, kdy po boku jste věrně šli.
Padesát let, toť dlouhá doba. Zdá se to jako před chvílí.
Kus cesty šli jste věrně oba, dnes zlatou svatbu slavili.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Slavnostní zápis o uvítání dítěte do života obce Chlebičov
ze dne 6. 3. 2016 obsahuje 11 jmen dětí, které se narodily
občanům obce Chlebičov v roce 2015. Je to 6 děvčátek
a 5 chlapečků: Ondřej Borsutzký, Adriana Fussková, Lucie
Fussková, Jakub Harasim, Robin Havlický, Vít Kokošek, Ella
Martinková, Nela Rybová, Kristýna Sedláčková, Adam
Schuppik a Štěpánka Wochová.
Vítání děťátek proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu
v Chlebičově a ujal se ho starosta obce Ilja Novotný. Ve svém
slavnostním proslovu pogratuloval rodičům, popřál všem
Foto: Petr Gattnar

především pevné zdraví a zdůraznil roli rodiny v současné
společnosti.
Každé miminko dostalo od obce Chlebičov dárek – vkladní
knížku - a maminky si odnesly kytičku. O kulturní zahájení se
postaraly děti z chlebičovské mateřské školy: Alžbětka
Borunská, Ema Dostálková, Eliška Blahetková a Ondřej
Hollesch. Obřadem provázela paní Hana Stiborská.
Všichni přejeme novým občánkům bezpečné a šťastné dětství
v naší obci.
Zuzana Kašná
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INFORMACE K POSKYTNUTÝM NFV Z FRB
OBCE CHLEBIČOV PRO ROK 2016

Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 13. zasedání
projednalo a následně schválilo pořadí žadatelů o
poskytnutí návratných finančních výpomocí (tzv.
bezúročných půjček) z Fondu rozvoje bydlení obce
Chlebičov pro rok 2016.
V letošním roce museli žadatelé splnit nové podmínky, které
jsou nutné pro poskytnutí bezúročných půjček. Jednou
z nejdůležitějších podmínek byla ta, že žadateli o tzv.
bezúročnou půjčku mohli být pouze majitelé dotčené
nemovitosti.
Ve stanoveném termínu podalo žádost o poskytnutí NFV
z FRB obce Chlebičov pro rok 2016 celkem 9 uchazečů.
Členové stavební komise a FRB pak, podle předem schválených kritérií, provedli hodnocení žadatelů a stanovili pořadí
uchazečů. Během hodnocení žádostí vzal jeden uchazeč svou

žádost zpět. Ostatních 8 uchazečů splnilo všechny podmínky,
a jelikož alokovaná částka pro letošní rok byla dostatečná,
doporučila stavební komise a FRB starostovi obce Chlebičov
předložit doporučené pořadí žadatelů Zastupitelstvu obce
Chlebičov ke schválení. Zastupitelstvo na svém 13. zasedání
schválilo pořadí žadatelů o poskytnutí bezúročných půjček
a pověřilo starostu obce k podpisu veřejnoprávních smluv
s jednotlivými příjemci.
Příjemci půjček musí nejpozději do 30. 11. 2016 použít tyto
finanční prostředky v souladu s podepsanou veřejnoprávní
smlouvou a do 15. 12. 2016 předložit potřebné doklady
k vyúčtování této tzv. bezúročné půjčky.

KRÁSNÁ

„DOMA JSEM TAM,
KDE MÁM KNIHOVNU.“

Když hovoříme o svátcích, které souvisí s jarem, nemusí jít
pouze o Velikonoce a nemusí být vždy křesťanské. Mnoho
starých zvyků pochází ještě z pohanských dob a dá se v nich
rozeznat předkřesťanské uctívání slunovratu. V minulosti
hrály ve společenském životě významnou roli různé zvyky,
které po světových válkách částečně nebo úplně vymizely.
V mnohých obcích Hlučínska se například ještě do nedávna
udržoval slezský zvyk „chodit na krasnu“, kdy dívky
obcházely vesnici dům od domu (později už jen v rámci
rodiny) s opentlenou májkou a zpívaly: „Krasna krasna, kaj si
husy pasla….“.

Ing. Pavel Novotný
předseda stavební komise a FRB obce Chlebičov

Erasmus Rotterdamský
V měsíci patřícím všem čtenářům, tedy v březnu, byla
slavnostně otevřena zrekonstruovaná Obecní knihovna
v Chlebičově. Rekonstrukce trvala dlouhých 6 měsíců
a proinvestována byla částka převyšující 300 000 Kč. Během
realizace byla položena nová podlaha, stropní podhledy,
opraveny omítky, elektroinstalace a podobně. Knihovna je
vybavena novými regály na knihy, které jsou barevně

V současné době je Krásná téměř zapomenuta, ale
v některých rodinách se přece jen tradice dodržuje.
Je to i ta Vaše? Hezké svátky!
Zuzana Kašná

Foto: Zuzana Mošová

odlišeny podle věkových kategorií čtenářů. Novinkou je
dětský koutek, který poskytne útočiště nejmenším čtenářům
a umožní jejich rodičům klidný výběr knihy. Při této příležitosti zveme právě maminky, ale také tatínky, na rodičovské dovolené k návštěvě naší knihovny.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:00 do 18:00 hod.
Foto: archív Ivany Lavické

Zuzana Mošová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pátek 4. prosince patřil hlavně dětem, a tak se opět setkaly
na mikulášské nadílce v KD, kterou si pro ně připravila
kulturní komise obce a FC Bžž. Děkujeme za velmi kladné
ohlasy rodičů i dětí na celý podvečer. Díky tomu můžeme
říci, že se akce skutečně vydařila a tlupa čertů
a andělů dětem nejen naložila krásné dárečky, ale také je
rozesmála, pobavila a roztančila.
Velké poděkování si zaslouží členové KKO, hlavně Martin
a Klára, také DJ Vacul, všichni členové FC Bžž, kteří
se postarali o organizaci, pohoštění a večerní zábavu se
skupinou Jen tak. Děkujeme také obci Chlebičov za 20,- Kč na
mikulášský balíček pro každé dítě, kterých jsme letos
obdarovali sedmdesát, a především všem andělům a čertům,
kteří si udělali čas a přišli si za námi zablbnout.
Skvělé fotky z akce pořídila Barča Chmelařová. Díky moc.

Naleznete je zde:
http://barrusskaa.rajce.idnes.cz/Mikulasska_party_v_Chlebi
cove_prosinec_2015/
Za KKO obce Chlebičov Petra Stanjurová
Foto: Barbora Chmelařová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním roce chlebičovské domácnosti navštívili Tři
králové 9. ledna. Byly to čtyři skupiny malých a velkých
koledníků, kteří obešli celou vesnici, zazpívali, popřáli do
nového roku, předali malé pozornosti, označili vstupy do
domů známými písmeny, ale hlavně shromáždili finanční
dary pro dobročinné účely.
V zaslaném poděkování Charity Opava je uvedena přesná
částka, kterou se podařilo vybrat na Opavsku, a také částka,
která byla předána za obec Chlebičov – jedná se o rekordní
sumu 50 134,- Kč a v přepočtu na obyvatele vychází obnos
44,05 Kč na každého občana obce! Finanční prostředky
vybrané v rámci Tříkrálové sbírky budou letos využity na
nákup zdravotnického materiálu pro mobilní hospic, dále na
pořízení auta s otočným sedadlem pro klienty denního
stacionáře pro seniory s omezenou hybností, případně na
rekonstrukci Chráněného a podporovaného bydlení s nás-

lednou péčí a podporu Mateřského centra Neškola.
Vedení obce děkuje všem chlebičovským občanům, kteří
neváhali podělit se s potřebnými, za jejich štědrost. Děkujeme
koledníkům, kteří se v mrazivém dnu vypravili podpořit dnes
již tradiční charitativní projekt: paní Daně Šimečkové, která
doprovázela Adama a Natálku Přibylovy s Aničkou
Šimečkovou, paní Anně Rucké, se kterou koledovaly
Pavlínka Stiborská, Vanessa a Karolína Filuschovy, paní
Anežce Kurkové s Tinou a Sebastianem Karlim a Luckou
Klímkovou, Michalu Stromskému, se kterým obcházeli
vesnici Anička Seifriedová, Adam Borsutzký a Lukáš
Trávníček.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali panu Robertu
Lorenzovi za dlouholetou obětavou práci nejen při Tříkrálové
sbírce. Děkujeme!
Zuzana Kašná

Foto: Zuzana Kašná
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PLÁN AKCÍ NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

19. 3. 2016

BADMINTON MUŽI – ČTYŘHRA

SK Viktorie

30. 4. 2016

STAVĚNÍ MÁJE

AVZO

5. 5. 2016

DEN MATEK V KD

ZŠ a MŠ Chlebičov, Obec Chlebičov

7. 5. 2016

ČARODĚJNICE

Obec Chlebičov, El Dorádo, FC Bžž

28. 5. 2016

KÁCENÍ MÁJE

AVZO

3.-4. 6. 2016

MOTORKÁŘSKÝ SRAZ

AVZO

24. 6. 2016

MALÁ KOPANÁ – NOČNÍ TURNAJ

SK Viktorie

26. 6. 2016

MS POHÁR

SDH

30. 6. 2016

VÍTÁNÍ LÉTA, NOCLEH V LIPJU

Obec Chlebičov

6/2016

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

SK Viktorie

6/2016

6. ROČNÍK CYKLO SETKÁNÍ

Světlo do života

6/2016

VÍKEND NA FARMĚ PRO DĚTI

Světlo do života

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR „ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“
Stejně jako v minulých letech, tak i letos jsme nejen pro
naše děti připravili již sedmý dětský letní tábor v areálu
SK Viktorie Chlebičov. Všichni místní zájemci jsou již
přihlášeni a nyní dobíráme děti z okolních obcí do
maximálního počtu sto. Snad se nám podaří vyhovět všem,
jelikož zájem je opět velký.
Od března máme v provozu internetové stránky tábora
www.taborychlebicov.estranky.cz. Zde najdete veškeré
informace o táboře, o programu, organizaci a hlavně důležité
dokumenty, které je nutno odevzdat. Je jich více, proto jen
pro upřesnění: Do konce května je nutno tábor zaplatit osobně
u Petry Stanjurové nebo na účet SK, který je uveden na
přihlášce. Přihlášku naleznete na webu, vytištěnou
a vyplněnou ji odevzdáte Petře Stanjurové opět do konce
května. V den zahájení tábora pak ještě dodáte kartičku

pojištěnce (nebo kopii), potvrzení o bezinfekčnosti podepsané
rodičem (ne starší než jeden den) a potvrzení o zdravotní
způsobilosti (potvrzené dětským lékařem).
Ráda bych Vás ještě informovala o změnách pro letošní rok.
Tou první je termín tábora, který jsme museli
z organizačních důvodů (dovolené, studium vedoucích, práce
v zahraničí apod.) přesunout z července na srpen.
A druhou změnou je, že letos nebudou k zapůjčení matrace.
Na závěr prosím všechny rodiče, aby dodrželi hygienické
požadavky na stany a matrace (vše je na webu). Je to velmi
důležité především pro pohodlí a zdraví Vašeho dítěte.
Těšíme se na skvělou spolupráci s Vámi i dětmi a nové bezva
zážitky.
Za všechny vedoucí
Petra Stanjurová

Zveme Vás na

JARNÍ BAZÁREK
dětského oblečení a obuvi
v kulturním domě v Chlebičově
Příjem oblečení: v pátek 1. 4. 2016 od 15.00 do 18.30
/poplatek 1,- Kč/kus/
Prodej: v sobotu 2. 4. 2016 od 9.00 do 14.00
Vyúčtování: v neděli 3. 4. 2016 od 10.00 do 11.00
Srdečně zvou pořadatelé
Bližší informace na tel. 604 448 732

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Vážení spoluobčané,
o plánech komise životního prostředí a dopravy na příští
období jsme Vás informovali už v minulém Zpravodaji.
Tentokrát bychom se rádi zaměřili na dvě témata, kterými
se budeme zabývat už na jaře 2016:
Zastupitelstvu obce Chlebičov byl předložen návrh na
zmlazovací řezy korun líp, které rostou u koupaliště v Lipju.
Návrh připravil zahradník Milan Ilustrativní fotografie
Sedláček. Koruny jsou ve
stávajícím stavu velmi rozvětvené, jde tedy o úpravu kvůli
zeštíhlení koruny stromů, aby
lípy celkově působily subtilnějším dojmem, ale hlavně proto,
aby byly staré, případně uschlé
větve nahrazeny mladými. Dojde
tak rovněž k výraznému snížení

šíření pylů i opadávajících listů.
Vysazení kvetoucích stromů druhu Prunus serrulata
Amanogawa – Sakura, okrasná třešeň - na ulici Hlavní bude
rovněž předmětem jednání zastupitelstva. Sloupová forma
tohoto stromu patří mezi krásně kvetoucí stromy a vzhledem
k menšímu vzrůstu (dorůstají do výšky max. 4 m a dosahují
maximální šířky 70 cm) by měla být vhodná pro osazení
ostrůvků se zelení mezi vozovkou a chodníkem na Hlavní
ulici. Stromy budou zakomponovány do nižšího porostu,
čímž vznikne okrasný zelený prvek, který zkrášlí celou ulici a
tím vjezd do vesnice. V neposlední řadě je významné také
snížení prašnosti z vozovky.
Pokud chcete i Vy vyjádřit svůj názor na návhy komise
životního prostředí a dopravy, pište na e-mail
pavel.bena@seznam.cz. Ceníme si Vašich podnětů!
Pavel Bena, předseda

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Vážené dámy a pánové,
význam třídění odpadů byl zdůrazněn již v mnoha
odborných článcích a publikacích. Dnes bych rád shrnul
naše možnosti, co se různých typů odpadů a jejich sběru
v rámci obce Chlebičov týče:
Směsný komunální odpad - je jednotlivými domácnostmi
shromažďován do popelnic a vyvážen firmou Marius
Pedersen dle předaného plánu, a to každých 14 dnů (pondělí
v sudém týdnu). V případě jakékoliv změny (např. vzhledem
k svátkům) jsou občané Chlebičova včas informováni.
Plasty, tetrapak a kovové obaly – jsou sbírány ve žlutých
pytlích, termíny jsou opět známy. Mezi plasty patří plastové
láhve od nápojů, folie od potravin, obaly od domácích
čisticích prostředků a přípravků, použité plastové výrobky,
neznečistěný pěnový polystyren apod. Tetrapakem se míní
nápojové kartony od mléka, džusů a jiných nápojů. Kovové
obaly od potravin či nápojů (čisté konzervy, plechovky)
mohou být rovněž vhozeny do žlutých pytlů a připraveny pro
odvoz autem MP. Ostatní komunální odpady, zbytky potravin,
bioodpady, nebezpečné látky, obaly se zbytky nebezpečných
látek (lepidla, barvy, oleje) ale v žádném případě nesmí být
obsahem připraveného pytle.
Sklo – v obci Chlebičov je hned několik kontejnerů na sklo,
a to jak na čiré (tzv. transparentní), tak barevné sklo, tedy směs
zabarvených skleněných obalů. Do nádob na sklo nepatří
porcelán, keramika, drátosklo, zrcadlové sklo, kovy, plasty,
papír, komunální odpady. Plastové zvony na sklo jsou
umístěny za kulturním domem v Chlebičově a u prodejny
TEMPO. Upozorňujeme na termíny pro vhazování odpadů –
denně od 7.00 do 19.00 – a prosíme o jejich respektování.
Zeleň – kontejnery na trávu, drobné větve nebo bioodpad
budou chlebičovským občanům opět k dispozici od 1. 4. 2016

do konce listopadu 2016. Jsme rádi, že je hojně využíváte,
jsou tady pro Vás!
Papír – separační nádoby na papír v obci Chlebičov nejsou,
sběr papíru se ale pravidelně vyhlašuje v základní škole,
mateřská škola přijímá papír celoročně. Odevzdáváním sběru
papíru tak nejen přispíváme k ochraně životního prostředí, ale
také podporujeme místní školu a školku – peníze za sběr
zůstávají k dispozici ZŠ a MŠ v Chlebičově. Pod pojmem
papír se rozumí noviny, letáky, časopisy, kartonové obaly,
vícevrstvá papírová lepenka, kancelářské papíry nebo balicí
papíry. Do „papíru“ naopak nepatří papír znečištěný barvami,
minerálními oleji či jinými nebezpečnými látkami.
Šaty a obuv – obnošené, ale čisté šaty a obuv můžeme
vhazovat do sběrné nádoby u ZŠ v Chlebičově.
Ostatní odpad - naši občané (pouze občané obce Chlebičov!)
mohou na skládku sami vyvážet ostatní odpad - stavební suť,
hlínu a kamení, beton apod., a to dle výhodných podmínek,
kdy po odevzdání odpadu na skládku EKO – Chlebičov platí
občané na Obecním úřadě v Chlebičově, dle vážního lístku za
1 tunu 100 Kč.
Velkoobjemové a nebezpečné odpady – mobilní sběrna
bude v letošním roce zajištěna opět dvakrát, a to 30. dubna
a 29. října.
Komise ŽP a dopravy plánuje v jarních měsících zorganizovat
společně s vedením firmy Marius Pedersen prohlídku třídicí
linky na plasty na chlebičovské skládce EKO – Chlebičov.
O přesném termínu Vás budeme včas informovat.
Děkuji všem, kteří myslí na naše prostředí k životu
a především na budoucnost našich dětí!
Pavel Bena,
předseda komise ŽP a dopravy
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Tak jako v minulých létech připravuje v letošním roce naše
sdružení několik zajímavých akcí. V měsíci červnu proběhne
6. ročník cyklo-prezentačního setkání a pro děti víkend na
farmě. Přesné termíny budou vyvěšené na našich www
stránkách. V pořadí již 10. autobusový zájezd do Polska se
uskuteční ve dnech 10.-11. 9. 2016. Bližší informace
o zájezdu budou k dispozici koncem března. Přihlášky budou
přijímány u Ing. Grygarčíka do konce června.
Pro velký zájem z minulých let doporučujeme s přihláškou
neotálet.
Ing. Rudolf Grygarčík
www.svetlozivota.com
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a máme tady první příspěvek v roce 2016. Napřed chci
Tina Karli 4. třída
poblahopřát našemu dlouholetému členu panu Poštulkovi
a jeho paní k výročí zlaté svatby. ,,Není pravda, že láska
časem slábne, pravá láska sílí a roste tím víc, čím déle spolu
manželé žijí.“ Gratulujeme a přejeme další šťastné roky
pospolu.

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO
SPOLKU „ANGELIKA“
Na konci roku 2015 se naše sdružení transformovalo dle nového
občanského zákoníku na Myslivecký spolek „Angelika“
CHLEBIČOV se sídlem CHLEBIČOV, Hlavní 65, 747 31. Také
se nám na konci roku podařilo dořešit nákup pozemku pod naší
chatou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Na těchto dvou úspěších se podílel hlavně předseda našeho
spolku pan Ing. Jiří Konupka, za což mu tímto děkujeme.
Do nového roku jsme jako již tradičně vstoupili vypouštěním

ZAHRÁDKÁŘI

Nedávno jsem byla za zahrádkáře popřát naší člence Aničce
Slivkové k jubileu 50 let. Moc se mně tam líbilo, a tak jí
tímto přeji ještě jednou štěstí, zdraví a spokojenost.
Počasí si s námi hraje, jednou je krásně, slunce hřeje, vše
začíná kvést a další den sněží nebo mrzne. I přesto všechno
se venku děje stále více věcí, někdo stříhá stromky, druhý
chystá skleník a další upravuje okolí domu. Prostě nás to
táhne ven čím dál více. Ale ruku na srdce, vše má svůj čas a
jak se říká: „březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam
budem“. Takže spěchejme pomalu.
Vše uzavřu pozváním na výroční členskou schůzi, která se
koná 19. 3. v 16 hodin v kulturním domě.
Děkuji a na viděnou.
Ivana Lavická

Foto: archív M. Hankeho
divokých zajíců do naší honitby. Letos jsme vypustili 7 kusů
samců. Na nákup jsme opět použili peníze z příspěvku od
obecního úřadu Chlebičov.
Na začátku února proběhl náš myslivecký ples za hojné účasti
lidí ze všech tří obcí, které náš spolek spojuje. Ale byli hosté
i z Bolatic, Opavy a Kravař. Celkem na ples zavítalo 203 hostů,
které přivítal předseda za zvuku loveckých borlic. Okolo
půlnoci proběhla zvěřinová tombola a poté pokračovala volná
zábava až do čtvrté hodiny ráno. Všem účastníkům děkujeme za
bezvadný průběh a těšíme se na ples v roce 2017, který bude
11. února. Nyní jsou před námi povinné střelby, kterých se musí
účastnit všichni členové, kteří chtějí lovit. No a především
Myslivecké dny, které se budou konat 15. a 16. července.
Všechny občany na ně srdečně zveme.
Za Myslivecký spolek Angelika Martin Hanke
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ani jsme se nenadáli a školní rok se přehoupl do své druhé
poloviny. V naší školce se pořád něco zajímavého děje, a
tak nám čas utíká o to rychleji.
V lednu jsme začali pěkně zvesela, a to naprosto úžasným
vystoupením pana malíře Adolfa Dudka a zhlédli jsme také
hudební show pana Ivana Urbánka. Radostně jsme
pokračovali i v měsíci únoru, kdy proběhl tradiční maškarní
karneval, tentokrát na téma - Mimoni. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem sponzorům - obecnímu úřadu, firmě LatoňWieder, chovatelům, hasičům, FC Bžž a také všem rodičům,
kteří přispěli, ať už finančně, drobnými cenami či svou
pomocí při organizaci.
Letos poprvé jsme vymysleli akci - Masopustní průvod
vesnicí, ke kterému jsme přizvali i naše kamarády ze školy.
Dopolední průvod masek se všem moc líbil a myslím, že
s chutí budeme v této akci pokračovat i v příštím roce.
V nejbližší době nás čeká návštěva divadélka a velikonoční
tvoření s rodiči. Také se už pomaličku chystáme na vystoupení

pro maminky a přemýšlíme, kam pojedeme na zajímavý výlet.
Ať je teplo nebo zima, v naší školce je to prima!
Za kolektiv MŠ
Jana Borunská
Foto: Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. třídy se konal ve čtvrtek 21. 1. 2016. Děti přišly
do školy v doprovodu rodičů plné očekávání a taky trochu
s trémou, co se bude dít.
Zápis probíhal jako každoročně v první třídě, kde děti
poznávaly písmenka, geometrické tvary, zvířata a jejich
mláďata, pohádkové postavičky, ovoce a zeleninu. Také
přednášely básničku nebo zpívaly písničku. Při dokreslování
obrázku předvedly, jak umí držet tužku a jak zvládají grafické
cviky. Poznávaly také barvy a vystřihovaly obrázek.
Rovnováhu a koordinaci pohybů si vyzkoušely chůzí po laně
Foto: archív ZŠ

a slalomem mezi kužely. Za jejich snahu je čekala odměna
v podobě dárků, které jim vyrobily starší děti ve škole. Pro
školní rok 2016/17 bylo do první třídy přijato 17 dětí. Všechny
děti chválíme a těšíme se na jejich nástup do školy.
Od února probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci přípravka
budoucích prvňáčků, kdy se děti sejdou ve škole s paní
učitelkou Mgr. Irenou Hrubou Vaňkovou, která je seznamuje
se školou a procvičuje dovednosti dětí pro zdárný přestup
z mateřské do základní školy.
Mgr. Milena Široká, ředitelka ZŠ a MŠ Chlebičov
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ZŠ CHLEBIČOV
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OČIMA DĚTÍ
ZE ZŠ A MŠ V CHLEBIČOVĚ

V úterý 9. 2. jsme se těšili na masopustní průvod. Měli jsme
jenom jednu hodinu. Pak byla přestávka čtvrt hodiny
a my se museli převléct do svých masek. Pak jsme šli
všichni ven a tam jsme zpívali písničku o masopustu.
Šli jsme skoro po celé vesnici. Nejdřív jsme šli na obecní úřad
a tam byl pan starosta a paní Mošová a Poštulková. Všichni
jsme dostali Brumíka. Pak jsme šli do řeznictví pana Latoně
a tam jsme dostali párky. Pokračovali jsme, šli do Matypu, kde
jsme dostali lízátka. V Siestě jsme dostali bonbóny. Stavili
jsme se ještě v Jednotě, kde jsme zazpívali písničku a šli jsme
zase před školu. Před školou jsme se všichni vyfotili, i děti
z mateřské školky.
Vážně jsem si to užil. Bylo to super. Nejvíce se mi líbilo, jak
jsme zpívali a hrála hudba. A taky, jak pan starosta tancoval
a taky, jak jsme chodili po vesnici a po obchodech a všude
jsme něco dostali. Dokonce i od lidí, kteří se na nás přišli
podívat, třeba od babičky Roberta.
Filip Konečný, 4. třída

jsme cestou potkali. Všechno natáčel pan kameraman na
regionální televizi Hlučínsko. Moc jsem se bavila.
Tina Karli, 4. třída

Vycházeli jsme ze školy a šli jsme do mateřské školky. Tam
byl medvěd na provazu, byla to paní učitelka Jana Borunská
ze školky. Pak jsme šli k obecnímu úřadu. Byl tam pan starosta
a zatančil si s medvědem. Viki a Robert přečetli panu
starostovi básničku, kde ho žádali o povolení k masopustnímu
průvodu. Paní Klímková měla koláčky a dávala je lidem, které

Foto: archív ZŠ a MŠ

ILUSTRÁTOR ADOLF DUDEK
K pololetnímu vysvědčení dostaly děti dárek v podobě
vystoupení ilustrátora a malíře Adolfa Dudka. Pan
ilustrátor byl na naší škole již podruhé a jeho program pro
děti byl opět plný smíchu a dětských rozzářených očí.
Pan ilustrátor nezklamal, úžasně nás všechny pobavil a také
dodal odvahu a chuť si něco pěkného namalovat. Děkujeme za
krásné věnování a podpisy, které jsme dostali.
Mgr. Milena Široká
Adolf Dudek byl 28. 1. 2016 v mateřské školce a měl dvě
představení. Byl velmi zábavný. Kreslil postavičky
a vyprávěl pohádky. Vyvolával děti, které obrázky
dokreslovaly, potom vyvolal paní učitelku, která měla zpívat
“Já koblížek smažený”, a byla to sranda, protože to paní
učitelka vůbec neuměla. Pak se s námi rozloučil a děti pořád
křičely, že nechceme skončit, a pak se nám podepisoval na
ruce nebo na papír. Bylo to krásné.
Julie Hyrlíková, 4. třída
Ve čtvrtek na vysvědčení jsme šli na představení Adolfa
Dudka do školky, který nás pobavil tak moc, že nikdo nechtěl,

aby už skončil. Po představení každému, kdo chtěl, nakreslil
dudka na ruku, na čelo, do knihy nebo na papír. Moc se mi to
líbilo.
Zuzka Weissová, 4. třída
Adolf Dudek je fajn chlap. Na to, že má 45 let, tak je
hyperaktivní jako čtyřleté děcko. Kreslí opravdu krásné
obrázky a taky srandovní!
Martin Domanský, 4. třída
Foto: archív ZŠ a MŠ
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ZŠ CHLEBIČOV - DRUŽINA
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Zimní čas přináší dětem spoustu radostí, zvlášť když
napadne sníh. Sice ho nebylo mnoho, ale nám to stačilo,
abychom se mohli vydovádět.
Děti se těšily, když si mohly v odpoledním čase užít bobování
a sáňkování na kopci. Také se nám naskytla možnost jet bruslit
do Opavy. Děti se na umělé ploše na Horním náměstí
vydováděly, vyzkoušely bruslení na jiné ploše než ledové
a k zahřátí jim byl nabídnut teplý čaj. Výlet se nám moc líbil.

BESEDA - ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
Zimní období je dlouhé nejen pro nás, ale i pro zvířátka.
Proto jsme pro děti naplánovaly besedu, kterou nám
přijely uspořádat lektorky ze SVČ Opava.
Přivezly si spoustu pomůcek i živé zvířátko. Lektorky si
s dětmi vyprávěly, děti sdělovaly své zážitky s nalezenými
zvířátky a zaujatě se zapojovaly do diskuze. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí - jak zvířátka přezimují, které naši zem
před zimou opouštějí, jakým způsobem jim v zimě pomoci,
čím je krmit, co dělat, když najdeme poraněné zvíře a spoustu
dalších informací. Moc se nám beseda líbila, děti nás potěšily
svými znalostmi a hlavně tím, že jim nejsou zvířátka lhostejná.

XXL ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Na měsíc leden jsme si naplánovaly celodružinovou soutěž
ve společenské hře Člověče, nezlob se, kdy proti sobě
soupeřily dvojice dětí a poté se výsledky zapisovaly do
tabulky. Každé oddělení mělo jiný systém, v prvním hráli
každý s každým, ve druhém formou pavouka, a po 14denním
boji se odehrál duel mezi nejlepšími hráči. Bylo to velice
napínavé, ale první místo mohl obsadit pouze jeden hráč
a tentokrát si jej vybojovala Viktorka ze 4. třídy. Děti na
prvních příčkách obdržely diplomy, a protože se do soutěže
zapojily všechny děti, byly odměněny medailí se sladkůstkou.

FLORBALOVÝ TURNAJ
V pondělí 25. ledna jsme se s chlapci z druhé třídy vydali do
ZŠ E. Beneše, kde se odehrával jejich první turnaj ve
florbale.
Zúčastnilo se 8 škol, byli jsme trošičku nervózní, nevěděli
jsme co čekat a jak silní soupeři přijedou. Po prvním
neúspěchu se kluci rychle vzpamatovali a bojovali dál, museli
jsme vymyslet rychle novou taktiku a nakonec jsme se dočkali
i gólu, a ne jednoho. Vybojovali jsme 5. místo, což nás velice
potěšilo a s veselou náladou jsme odjeli domů. A pevně věřím,
že příští rok budeme ještě lepší.
Za družinu Zuzana Slavíková, foto: archív ZŠ
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ZŠ VELKÉ HOŠTICE
ÚSPĚCH NA OLYMPIÁDĚ V ANGLIČTINĚ

VÝSLEDKY 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 15/16
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celk.

žáků
24
21
22
21
20
29
20
15
20
192

vyznam.
24
21
20
18
13
14
11
6
9
136

prosp.
0
0
2
3
7
14
8
8
10
52

neprosp.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4

2. st. z chov.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Celkový prům.: 1,41 (loni 1,36)

ÚPRAVA PROSTOR
ZA ŠKOLOU A VE ŠKOLE
Na podzim pracovníci obce upravili prostory ve školní
zahradě (u pergoly), zrekonstruovali prostory pod výdejnou
stravy, kde je nyní cvičná školní kuchyně s jídelničkou.

EXKURZE NA PATOLOGII V OPAVĚ
V lednu žáci chemického cvičení spolu s p. uč. Komárkovou
navštívili Slezskou nemocnici a přímo oddělení patologické
anatomie.

EXKURZE V MODELU OPAVA
V únoru měli žáci možnost seznámit se s provozem Modelu
Opava.

PROGRAMY PREVENCE
V lednu navštívili školu pracovníci Policie ČR, aby seznámili
žáky s těmito oblastmi:
2.třída
Vlastní bezpečí
5. třída
Dodržuj zákony
7. a 9. třída
Nebezpečný internet

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Proběhl 21. 1. Zatímco rodiče zapisovali, 21 dětí absolvovalo
bohatý pohádkový program. Na budoucí předškoláky se přišla
podívat paní ředitelka ze školky a také inspektor ČŠI RNDr.
Libor Kubica, který konstatoval, že vše proběhlo v naprostém
pořádku. Předpokládáme, že do první třídy - vzhledem
k odkladům - nastoupí v září 18-19 dětí.

Ve čtvrtek 11. února se žák 9. třídy Adam Mareta zúčastnil
okresního kola v olympiádě z anglického jazyka.
V konkurenci 32 dětí ze škol celého okresu skončil na
vynikajícím 3. místě! Písemný test, který je součástí
hodnocení, napsal dokonce nejlépe ze všech – dosáhl 48 bodů
z 51 možných. Adamovi blahopřejeme a poděkování patří
i p. uč. Straubovi za pomoc při jeho přípravě.

ŠKOLSKÁ RADA
Zástupci školy, obce a rodičů žáků byli 15. 2. ředitelem školy
a jeho zástupcem seznámeni s hospodařením školy v roce
2015 a projednali rozpočet školy na rok 2016 ve výši
1 700 000 Kč.

PROJEKT S POLÁKY
V prosinci jsme zažádali o získání prostředků z fondů EU na
příhraniční spolupráci s našimi polskými kamarády v Nedze.
V současnosti probíhá schvalování projektu a pokud vše
dobře dopadne, budeme moci letos a v příštím roce uskutečnit
společné lyžáky, výměnné pobyty, výlety a další aktivity.

OCENĚNÍ UČITELE
U příležitosti oslavy Dne učitelů v rámci Sdružení obcí
Hlučínska byl vedením školy a Zastupitelstvem obce Velké
Hoštice navržen k ocenění Mgr. Pavel Straub za aktivitu, účast
na projektech EU, vedení lyžařských kurzů, fotodokumentaci
školy i obce, úspěchy žáků v olympiádách anglického jazyka,
za příspěvky školy do obecních časopisů Velkých Hoštic a
Chlebičova a za práci nad rámec učitelských povinností.
Slavnostní ocenění proběhne 31. 3. za přítomnosti starostů
Sdružení obcí Hlučínska v sále Městského úřadu Kravaře.

PROBLÉM
Od 4. ledna skončil provoz školního bufetu. Dosud marně
hledáme zájemce, který by ve vedení bufetu mohl pokračovat.
Kromě svačin a občerstvení pro žáky zajišťoval bufet odměny
pro žáky, školní potřeby a pomůcky na začátek školního roku.
Jedná se o dopolední hodiny od 6:30 hod. do 11:00 hod.
Všichni bychom byli rádi, kdyby se činnost bufetu obnovila.
Prosíme zájemce, aby se obraceli na telefonní číslo ředitelství
školy 602 188 991.

LYŽÁK
Poslední lednový den vyrazilo 31 dětí ze 7.-9. třídy s pány
učiteli Straubem, Vítkem a A. Stříbnou (studentka učitelství)
na Karlov. Ubytovaní byli na chatě Marion a výcvik probíhal v
nedalekém ski areálu Pawlin. Sněhové podmínky sice nebyly
ideální, ale jezdit se dalo a naučili se to i ti, co na lyžích stáli
poprvé. Vzhledem ke zdražení cen lyžařských vleků jsme
letos museli k vybrané částce doplácet cca 50 Kč na žáka.
Tento rozdíl byl uhrazen z fondu SRPŠ, které rovněž uhradilo
dopravu na Karlov v ceně cca 9 000 Kč.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU A DUBNU:
- turnaj ve stolním tenise o přeborníka školy,
- recitační soutěž,
- soutěž k Měsíci knihy,
- v dubnu Den země.
Mgr. Radovan Staněk,
ředitel ZŠ Velké Hoštice
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SPORT
BADMINTON
V pátek 27. 11. 2015 se v tělocvičně ZŠ Chlebičov
uskutečnil 9. ročník badmintonového turnaje žen ve
dvouhře v kategorii A „ženy do 40 let“ a zároveň také
turnaj ve čtyřhře v kategorii B „ženy nad 40 let“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 21 hráček, což byl dosavadní
rekord. Byl to také důvod, proč se zápasy hrály do pozdních
večerních hodin. 1. místo a putovní pohár si letos poprvé ve
dvouhře odnesla Eva Matušovská, na 2. místě se umístila Jana
Tutková a krásné 3. místo vybojovala Lucie Klímková.
Ve čtyřhře se na 1. místě umístily Eliška Šupíková st. a Martina
Haimová, na 2. místě Heda Sedláčková a Milena Václavíková
a 3. místo vybojovaly Bronislava Kramná a Silvie
Vavřinčíková. K dispozici bylo výtečné občerstvení, které pro
nás připravila Petra Stanjurová. Za to jí všechny moc
děkujeme. Dodávalo nám to potřebnou energii do
následujících zápasů. Další velké díky patří nejen všem
sponzorům, s jejichž podporou jsme zakoupily ceny pro

všechny zúčastněné, ale také všem hráčkám za účast na
turnaji.
Lucie Matušovská

Foto: archív SK Viktorie Chlebičov

Omluva:
Omlouvám se badmintonistkám za neuveřejnění článku
v minulém Zpravodaji! Děkuji za pochopení.
Zuzana Kašná

ZIMNÍ SPORTY V CHLEBIČOVĚ
Sport se v Chlebičově neprovozuje pouze na soutěžní
úrovni. Pro zájemce z široké veřejnosti Obecní úřad
v Chlebičově v uplynulých měsících uspořádal různé akce,
ve kterých - přestože se sportu rozhodně týkaly - šlo
především o zábavu a radost z pohybu.
O Běhu o chlebičovský věnec jsme hovořili už v minulém
Zpravodaji. Ještě v prosinci 2015 zajistil Ing. Vilém Stiborský
veřejné bruslení na ledové ploše v Kravařích, kam také pozval
hokejisty k přátelskému amatérskému utkání v lednu 2016.
V únoru, konkrétně v neděli 28. 2. 2016, se zase Mgr. Petra
Stanjurová postarala o jednodenní autobusový zájezd na
Karlov, který si užily především chlebičovské rodiny s dětmi.
Protože byly sněhové podmínky relativně dobré (naštěstí jsou
kopce na Karlově zasněžovány umělým sněhem), lyžovalo se,

snowboardovalo a bobovalo až do odpoledne, kdy byl
plánován návrat.
Přestože sněhu a ledu letos v zimě moc nebylo, v Lipju se
bruslilo pokaždé, když to zamrzlé koupaliště umožnilo.
Zimním sportům bude věnován také dětský letní tábor (o něm
píšeme podrobněji v sekci Informace z obce), a tak se těšíme
na olympijské výkony našich nejmenších a inspiraci pro příští
zimní sezonu.
Věřím, že se podobné akce stanou tradicí, a děkuji všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podílejí na sportovním vyžití občanů
Chlebičova, především pak těm, kteří vedou děti a mládež
k pohybu, k lásce ke sportu.
Zuzana Kašná
Foto: Ing. Vilém Stiborský
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SPORT

MLADÉ TALENTY: TEREZKA GIBESOVÁ A NIKOLKA JANIGOVÁ
Že pohled na svět z koňského hřbetu je ten vůbec
nejkrásnější, potvrdí dvě mladé sportovkyně, které
představuji v dnešním článku „mladé talenty“. Jsou to
Tereza Gibesová (14) a Nikol Janigová (13). Obě se věnují
koním a závodí v hobby vozatajských soutěžích (kočár tažený
koňmi nebo jedním koněm projíždí mezi různými
překážkami). Momentálně jezdí za Hřebčín HF Velké
Hoštice. Nově, od loňského roku, soutěží také v pony games,
což jsou týmové hry zaměřené na zručnost při jízdě na koních,
respektive na ponících.
Foto: Radek Janiga

Při pony games se soutěží v družstvech, v různých
disciplínách, a každé družstvo je čtyřčlenné. První soutěž pro
naše dvě slečny se uskutečnila vloni, a to 30. 12. 2015
v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Tým z Hřebčína
HF Velké Hoštice s chlebičovskými závodnicemi se zde
zúčastnil nejlépe obsazeného turnaje v rámci České republiky
a rovnou se umístil na stříbrné příčce. Po prvním kole bylo
družstvo dokonce na první pozici, ale ve finále dívky podlehly
soupeři z Hřebčína HF Životice u Nového Jičína ve slalomu. V
obrovské konkurenci je druhé místo skvělým úspěchem
a Terezce s Nikolkou patří gratulace za vynikající reprezentaci
Chlebičova i celého regionu.
Terezka Gibesová se koním věnuje už tři roky. Pravidelně se
účastní hobby vozatajské soutěže, která obsahuje celkem šest
kol. V roce 2014 Terezka vyhrála, v roce 2015 skončila třetí.
Rok 2016 začíná Tereza soutěží pony games. „Jsme rádi, že
tento druh sportu Terezku baví, no, má to po kom podědit - můj
děda se věnoval koním, taky brácha i já. A tak jsme se
rozhodli, že ji budeme podporovat, a koupili jsme to hlavní, co
k tomu potřebuje, a to je kůň.“ říká pyšný otec Aleš Gibes.
Také Nikolka Janigová se tímto druhem sportu zabývá již
několik let - od svých 6. V posledních dvou letech docházela
dvakrát týdně na jezdecké kurzy a účastnila se několika
vozatajských závodů, kde se pravidelně umisťuje – jednou
vybojovala druhé místo, dvakrát byla třetí. A co dodávají
manželé Janigovi? „Největším týmovým úspěchem je
samozřejmě loňské stříbro v pony games, ale její výsledky ve
vozatajství také nebyly vůbec špatné. My, rodiče, své dceři
fandíme a všemožně ji podporujeme. Jsme moc rádi, že se
věnuje sportu.“
Za obec Chlebičov přeji Terezce i Nikolce mnoho dalších
úspěchů, pevné zdraví a hlavně, aby je jejich oblíbený koníček
moc bavil!
Zuzana Kašná

SK VIKTORIE CHLEBIČOV POŘÁDÁ
v sobotu 19. 3. 2016

TURNAJ
Čtyřhry badmintonu mužů
Začátek: 17:00 hod.
Startovné: 100,- Kč na osobu.
Věcné ceny a občerstvení zajištěno!!!
Přihlášky u p. Martina Baránka do 17. 3. 2016 na tel. čísle 721 848 280.
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2. ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 20. 2. 2016 uspořádal Café bar Eldorádo
2. ročník zimního turnaje v malé kopané. Turnaj se
uskutečnil na našem minihřišti s umělým povrchem
v areálu ZŠ a MŠ v Chlebičově.
Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva, dvě z Chlebičova, jedno
z Opavy a jedno z Oldřišova. Turnaj se hrál systémem každý
s každým na 2 x 10 min. V den turnaje se udělalo krásné
počasí, které hráčům přálo po celý den. Turnaj řídil jako hlavní
rozhodčí pan Jaromír Válek. Vítězem turnaje se stalo domácí
mužstvo "Princezny", na druhém místě skončilo oldřišovské
mužstvo "Bez dechu", třetí skončilo opavské mužstvo Green
Gersey a poslední domácí Whithout name. Především
u posledního mužstva musíme ocenit odvahu náctiletých
chlapců poměřit síly s dospělými. Nejlepším hráčem byl
vyhlášen Lukáš Kasparčík z mužstva "Bez dechu", nejlepším
brankářem byl vyhlášen Jan Vlach z mužstva Whithout name a
nejlepším střelcem se stal s 9 brankami Patrik Mezera
z mužstva Princezny. Každé mužstvo obdrželo od pořadatelů
hodnotnou cenu a nejlepší hráč, brankář a střelec turnaje
obdrželi od provozovatele restaurace Café bar Eldorádo věcné
dary.

MOTOKROS 2015/2016
Motokros tým Chlebičov se v uplynulé sezoně zúčastnil
mnoha podniků, ale hlavní zaměření bylo na Moravské
Drapák a Międzynarodowych Mistrzostwa Śląska i Zaolzia .
V obou podnicích se jezdcům podařilo udržet se na předních
příčkách.
Na novou sezonu se tým pilně připravuje a chtěl by se
v sezoně zúčastnit nejvyšších českých soutěží, jakými jsou
Crossracing Cup, Meteor Cup, MMČR, ale taky vybraných
závodů v Mistrovství Polska.
Jako první bychom tímto chtěli poděkovat za podporu obci
Chlebičov a poté firmě „Podlahářství Ronald Zavodančík“.

Pořadatelé děkují všem hráčům za aktivní zapojení do hry a už
teď slibují chlebičovským občanům uspořádání 2. ročníku
nočního turnaje v malé kopané, který se uskuteční v pátek
24. 6. 2016 opětovně v areálu minihřiště u ZŠ a MŠ
v Chlebičově.
Za pořadatele
Tomáš Pika a Ing. Pavel Novotný

Foto: Ing. Pavel Novotný

Zleva: Marek Elek, David Řehulka, Vojtěch Tomaško, Patrik Mezera,
Jakub Košárek.
Spodní řada: Petr Uvíra, Roman Novák.

JUBILEA ČLENŮ
SK VIKTORIE CHLEBIČOV
25. 3. Vilém Stiborský / 50 let
17. 6. Erich Ihn / 60 let
21. 6. Tomáš Hřivňacký / 50 let
K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.

Radek Janiga

TURNAJ V KUŽELKÁCH
Dne 26. 2. 2016 pořádala SK Viktorie Chlebičov 14. ročník
turnaje v kuželkách „O přeborníka obce Chlebičov“.
Zúčastnilo se celkem 20 hráček a hráčů. Hrálo se 3x
„do plného“ a 1x „na dorážku“. Turnaj byl rozdělen na
kategorii žen a kategorii mužů. Celkovým vítězem se stal již
pošesté Jiří Hollesch.
Kategorie žen:
1. Lucie Matušovská
2. Lucie Klímková
3. Katka Holešová

Kategorie mužů:
1. Jiří Hollesch
2. Roman Stanjura
3. Kamil Stanjura
David Stanjura, pořadatel

Foto: archív SK Viktorie
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SPORT
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FUTSALU

SK Viktorie Chlebičov uspořádala v sobotu 19. 12. 2015 již
8. ročník vánočního turnaje ve futsalu.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 5 mužstev (Kašaři, Redbull I,
Bojtesa Chlebičov, Černohorský team a Redbull II ). Turnaj se
hrál stylem každý s každým na 2 x 8 min., s hokejovým stylem
střídání. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Kašařů.
Celkové pořadí:
1. KAŠAŘI - 9 bodů / skóre 11:5
2. REDBULL II - 7 bodů / skóre 11:10
3. BOJTESA CHLEBIČOV - 7 bodů / skóre 10:11
4. ČERNOHORSKÝ TEAM - 6 bodů / skóre 10:9
5. REDBULL I - 0 bodů / skóre 9:16
Nejlepším střelcem se stal Tomáš Gebauer s 6 góly, nejlepším
brankářem byl vyhlášen Vilém Axmann a nejlepším hráčem
turnaje Vladan Klösel z vítězného mužstva Kašaři.

Každé mužstvo obdrželo věcnou cenu a vítězové i putovní
pohár. Poděkování patří sudímu celého turnaje Jardovi
Válkovi a také sponzorům: SK Viktorie Chlebičov, obec
Chlebičov.
Kamil Stanjura

Foto: archív SK Viktorie

1. ROČNÍK TURNAJE VE FUTSALU NAD 40 LET
SK Viktorie Chlebičov uspořádala v pátek 5. 2. 2016
1. ročník turnaje ve futsalu nad 40 let. Tohoto ročníku se
zúčastnila 4 mužstva: Chlebičov, Velké Hoštice, Malé
Hoštice a Hněvošice. Turnaj se hrál stylem každý s každým
na 1 x 20 min., s hokejovým stylem střídání. Motivace pro
fotbalisty byla veliká, jelikož 1. cenou pro vítěze turnaje byl
sud 12% piva Grizzly, který věnoval p. Stanislav Ciminga.
Největší vůli po vítězství měli zkušení borci z Velkých
Hoštic.
Celkové pořadí:
1. VELKÉ HOŠTICE - 7 bodů / skóre 16:7
2. CHLEBIČOV - 5 bodů / skóre 14:11
3. HNĚVOŠICE - 3 body / skóre 8:11
4. MALÉ HOŠTICE - 1 bod / skóre 7:16
Nejlepším střelcem se stal Jan Vožník z Velkých Hoštic
s 9 góly, nejlepším brankářem byl vyhlášen Lukáš Uvíra
z Hněvošic a nejlepším hráčem turnaje Roman Stanjura
z Chlebičova. Oceněn byl i nejstarší účastník turnaje, Jan

Foto: archív SK Viktorie

Směja z Velkých Hoštic.
Každé mužstvo obdrželo věcné ceny od sponzorů.
Poděkování patří fotbalistům všech obcí za účast, sudímu
celého turnaje, Jardovi Válkovi, a také všem sponzorům:
SK Viktorie Chlebičov, obec Chlebičov, JC Market.
Foto: xxx
Kamil Stanjura
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FOTBAL - „A“ MUŽSTVO
Naši fotbalisté skončili po podzimní části soutěže I. A třídy
v tabulce na nelichotivém 11. místě s 15 body při skóre
17:27. Podmínky pro přípravu všech mužstev na jaro jsou
v Chlebičově vynikající, a to hlavně díky novému hřišti
s umělým povrchem.
Příprava na jarní část probíhá tréninky a zápasy 3x týdně, a to
jak v hale, tak hlavně na hřišti s umělou trávou. Jsem rád, že se
zapojili i hráči našeho béčka, kteří mají své přípravné zápasy
naplánované až v březnu. Přes zimní pauzu jsme chtěli hlavně
doplnit a omladit kádr. Hostování u nás ukončil Martin
Proházska z Hradce nad Moravicí a Ivo Paleta ze Zlatník.
Dlouhodobě zranění jsou Roman Novák a Roman Wicha z
Kylešovic, s kterými asi taky nebudeme moct počítat. Naopak
se nám podařilo získat 3 mladé fotbalisty na hostování, a to:
střední záložník Ondřej Šafarčík z Malých Hoštic, obránce
Filip Linda, který hrál na podzim v Kravařích, a obránce Libor
Villaschek, hrál za Mokré Lazce. Ještě se snažíme
o angažování jednoho útočníka.
Výsledky zatím odehraných přípravných utkání:
Chlebičov - Hradec nad Moravicí 4:5

Branky: David Řehulka, Tomáš Otýpka (trenér), Lukáš
Baďura, Lumír Sedláček.
Chlebičov - Suché Lazce 5:8
Branky: Libor Villaschek 2, Lumír Sedláček, Lukáš Baďura,
Ondřej Axmann.
Chlebičov - SFC U17 6:0
Branky: Ondřej Šafarčík 2, Lumír Sedláček, David Sedlář,
David Řehulka, Marek Elek.
Chlebičov - Litultovice 7:4
Branky: Ondřej Šafarčík 4, Lukáš Baďura 2, Libor Villaschek.
Chlebičov - Slavia Opava 8:0
Branky: Ondřej Šafarčík 2, David Řehulka 2, Lukáš Gabaj,
Lumír Sedláček, Martin Sklenařík, Lukáš Baďura.
Zveme všechny fandy fotbalu na první mistrovské utkání,
které hraje Chlebičov na našem hřišti v neděli 27. 3. 2016
od 15:00 proti Jakubčovicím.
Kamil Stanjura,
předseda SK Viktorie

FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI
Se zimní přípravou na jarní část soutěže jsme začali první
neděli v únoru, ale pak se uvolnila hodina v naší hale v
pátek odpoledne, tudíž trénujeme pátky od 16:00 do 17:00.
27. 2. bylo v našem plánu uskutečnit již tradiční zimní halový
turnaj "O pohár starosty obce", ale svou účast potvrdil pouze
Oldřišov (ostatní mužstva už měla svůj program), tudíž jsme
se rozhodli uskutečnit ho koncem března nebo v létě po sezóně

na trávě... samozřejmě už by to byl turnaj letní:-). Kádr se moc
nezměnil, ještě zkoušíme 2 kluky z Opavy, oba ročník 2005 mohli by tedy nastoupit v případě potřeby u mini žáčků Vildy
Axmanna. Doufáme, že minimálně udržíme alespoň
prozatímní 5. místo v tabulce nebo se budeme ještě zlepšovat.
Hlavní však je, aby to všechny kluky a holky i nadále bavilo.
Roman Stanjura, trenér

STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK
S rokem 2015 jsme se rozloučili už tradičním
Mikulášškým turnajem v naší hale, byla to povedená
rozlučka našich nejmenších fotbalistů s podzimní částí
soutěže.
S přípravou na jarní odvetné boje o body v mistrovské soutěži
jsme začali 4. 1. v naší hale, kde poctivě trénujeme každé
pondělí. V měsíci lednu jsme odehráli jedno přípravné utkání
s týmem Kobeřic a absolvovali turnaj v Opavě, který pořádal
OFS Opava. V následujícím měsíci jsme se zúčastnili
kvalitních turnajů v Bolaticích a Strahovicích, kam nás pozval
tým Rohova. Na všech zúčastněných akcích naši nejmenší
fotbalisté bojovali ze všech sil o co nejlepší umístění, které podle mého - není to nejdůležitější. To důležité pro mne je
vidět radost a zápal do tak krásné hry, jakou je fotbal. Nesmím
opomenout ani přátelské utkání s Hněvošicemi, které jsme
sehráli v naší hale, kde se budeme nadále scházet na
pravidelné tréninky, které jsou navštěvovány ve velkém počtu.

Než vyběhneme k prvnímu mistrovskému utkání (8. dubna),
sehrajeme ještě nějaké přípravné utkání buď v hale nebo na
hřišti, kam už se všichni těšíme.
Naši nejmenší reprezentanti obce se Vám, rodičům i divákům,
budou chtít v jarní části ukázat v co nejlepším světle.
Vilém Axmann, trenér

Foto: Mgr. Milena Široká, Mikulašský turnaj
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TERMÍNY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
SK VIKTORIE CHLEBIČOV

11. ROČNÍK TENISOVÉHO
HALOVÉHO TURNAJE
SK Viktorie Chlebičov uspořádala v sobotu 5. 3. 2016
v TENIS CENTRU OPAVA již 11. ročník tenisového
halového turnaje ve čtyřhře rodinných příslušníků.
Tohoto turnaje se letos zúčastnilo celkem 8 dvojic. Turnaj se
odehrál ve dvou základních skupinách systémem každý
s každým na jeden set. Dále pak první dvě dvojice z obou
skupin hrály mezi sebou o 1.-4. místo a ostatní o 5.-8. místo.
Turnaj vyhráli loňští vítězové, Jaroslav Ciminga a Daniel
Czerny, kdy ve finále porazili Martina Baránka a Lukáše
Nováka 6:4.
Vítězové získali putovní tenisový pohár a všichni tenisté byli
oceněni věcnými dary od sponzorů turnaje.
Celkové výsledky:
1. Jaroslav Ciminga / Daniel Czerny
2. Martin Baránek / Lukáš Novák
3. Jiří Chmelař / Radim Javorský
4. Stanislav Ciminga / Lukáš Černín
5. Radim Dostál / Petr Dostál
6. Kamil Stanjura / Roman Stanjura
7. Radim Stanjura / Marek Matušovský
8. Josef Ihn / Jakub Ihn
Děkuji za účast všem tenistům a sponzorům turnaje: TENIS
CENTRUM OPAVA, SK VIKTORIE CHLEBIČOV, OBEC
CHLEBIČOV.
Kamil Stanjura, předseda SK Viktorie
Účastníci tenisového turnaje o přeborníka obce Chlebičov
ve čtyřhře 2016:
Horní řada - Marek Matušovský, Lukáš Novák, Jaroslav
Ciminga, Martin Baránek, Lukáš Černín, Kamil Stanjura,
Daniel Czerny, Stanislav Ciminga, Radim Stanjura, Josef Ihn,
Radim Dostál, Radim Javorský, Jiří Chmelař.
Dolní řada - Roman Stanjura, Jakub Ihn, Petr Dostál.

Foto: Mgr. Tomáš Ryba
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Upřesnění k Zpravodaji č. 4/2015: Pro grafické zpracování titulní strany Zpravodaje č. 4/2015 byla jako podklad použita fotografie Ing. Josefa Mikolajského.
Tímto autorovi fotografie děkujeme!
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