ZPRAVODAJ
OBCE CHLEBIČOV
září 2016

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto, dovolená a prázdniny již patří minulosti
a školákům začal nový školní rok, ve kterém
v první třídě přivítáme 18 nových žáků. Naše
škola bude mít pět samostatných tříd a my jsme
během prázdnin vybudovali novou počítačovou
učebnu a ze staré jsme udělali novou třídu. Pevně věřím, že to ocení nejen žáci, ale také jejich
rodiče.
Přes léto jsme přestavěli ordinaci lékaře a vybudovali novou kancelář pro paní účetní, pokračovali jsme v dostavbě kanalizace a tato akce bude
ukončena do 15. října. Stavba přechodu pro chodce
a semaforu u zastávky u hřiště bude dokončena
do konce října, současně zahajujeme propojení
chodníku na ulici Vrchní s ulicí Hlavní.
V letních měsících probíhaly v obci různé sportovní, kulturní a společenské akce, za což děkuji
složkám a všem pořadatelům. Ke zdaru těchto akcí
přispělo zakoupení pódia a stanu, které jsou majetkem naší obce. Musím vyzvednout dvě akce, které byly svým rozsahem a náročností na organizaci
největší. První akcí bylo pořádání již sedmého ročníku stanového tábora, kterého se zúčastnilo 111
dětí nejen z naší obce. Poděkování patří obecním
zaměstnancům, SK Viktorii, instruktorům, sponzorům a hlavní vedoucí Mgr. Petře Stanjurové.
Druhou akcí bylo pořádání „Dnů obce“, do které
se zapojily všechny složky v obci a která měla obrovský úspěch. Děkuji všem složkám, organizátorům, obecním zaměstnancům a hlavním pořadatelům Mgr. Petře Stanjurové, Romanu Stanjurovi,
Emilu Klímkovi a Jiřímu Wochovi, všem našim
zastupitelům.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji příjemné
prožití babího léta, pevné zdraví, rodinnou pohodu
a Boží požehnání.
Ilja Novotný
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Poprvé v historii obce proběhly DNY OBCE CHLEBIČOV, které v sobotu 27. a v neděli 28.
srpna v areálu Lipjo uspořádala obec Chlebičov ve spolupráci se všemi místními společenskými složkami.
Odpolední program byl v obou dnech nabitý atrakcemi pro děti. Zatímco menší děti v sobotu
skotačily na nafukovacích hradech, starší si mohly vyzkoušet bumperball nebo aquazorbing v dovezeném bazénku. Oblíbenou zastávkou mezi jednotlivými stanovišti byl stolek s malováním na
obličej a vůbec největším zážitkem jízda kočárem taženým koňmi. V neděli byly, kromě skákacích
hradů, připraveny oblečky sumo a vodní fotbálek.
Poslechová hudba kapely Acoustic Session z Hněvošic sklidila mezi hosty velký úspěch. Doslova nejočekávanějším bodem sobotního scénáře však bylo hudební představení skupiny TURBO, které nezklamalo, a tak návštěvníci jistě omluvili i zpoždění, které kapela nabrala po cestě.
Po nevídaném ohňostroji se objevilo v Chlebičově dobře známé Jen tak. Znovu se ukázalo, že
u nás mají – po zásluze – mnoho fanoušků. Po jejich vystoupení následovala Oldies Videodiskotéka Mirka Raise, která bavila až do třetí hodiny ranní.
Nedělní program zahájila slavnostní mše svatá v kapli Marie Panny Růžencové, kterou pan farář
P. ThLic. Radovan Hradil sloužil za chlebičovské občany za přítomnosti vedení obce Chlebičov
i představitelů okolních obcí. V Lipju se pak všichni shromáždili k poslechu tradiční hudby dechového orchestru Mistříňanka.
Bohaté občerstvení zajistily místní složky – AVZO, Myslivecká jednota Angelika, Chovatelé, Sbor
dobrovolných hasičů, Zahrádkáři, SK Viktorie a Světlo do života. Návštěvníci také mohli vyhrát
cenu v kole štěstí, které roztáčeli zástupci FC Bžž.
Atmosféra byla během Dnů obce Chlebičov skvělá. Sklidili jsme velmi pozitivní ohlasy a věříme,
že se slavnosti stanou každoroční tradicí.
Vedení obce děkuje Mgr. Petře Stanjurové, Romanu Stanjurovi, Emilu Klímkovi a Jiřímu Wochovi
za vzornou přípravu a organizaci, zástupcům místních složek a společenských organizací za výbornou spolupráci, ale hlavně všem, kteří přijali pozvání a přišli se bavit na Dny obce Chlebičov
2016.
Za rok na shledanou!
Za Zastupitelstvo obce Chlebičov
Zuzana Kašná

Foto: Ing. Josef Mikolajský
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PLÁN AKCÍ NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ
17. 9. 2016		

DĚTSKÁ VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ		

Chovatelé Chlebičov

23.–25. 9. 2016		

VÍKEND PRO DĚTI					

Světlo do života

1. 10. 2016		

VINOBRANÍ						

Zahrádkáři Chlebičov

2. 10. 2016		

CYKLO AKCE BĚLÁ					

Světlo do života

1.–2. 10. 2016		

OKRESNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA		

Chovatelé Chlebičov

28. 10. 2016		

LAMPIONOVÝ PRŮVOD				

Obec Chlebičov

10/2016			

DRAKIÁDA						

FC Bžž

11/2016			

BADMINTON – ŽENY					

SK Viktorie Chlebičov

25. 11. 2016		

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA V ZŠ			

ZŠ a MŠ Chlebičov

26. 11. 2016		

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU			

Obec Chlebičov

12/2016			

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY				

Obec Chlebičov

3. 12. 2016		

MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ MINIŽÁKŮ 		

SK Viktorie Chlebičov

			

VE FOTBALE

4. 12. 2016		

MIKULÁŠSKÝ VLAK					

Obec Chlebičov

10. 12. 2016		

TURNAJ – FUTSAL					

SK Viktorie Chlebičov

31. 12. 2016		

SILVESTROVSKÝ ZÁPAS SVOBODNÍ–ŽENATÍ		

SK Viktorie Chlebičov

SENIOŘI
Po prázdninách, kdy jsme hlídali vnoučata,
jsme jako každý rok začali zájezdem. Navštívili jsme Chotěbuz, kde je skanzen. Velmi starý a velmi zajímavý!
Po obědě jsme jeli do Nošovic, kde jsme si
prohlédli po Plzni druhý největší pivovar
v Česku – Radegast. Je to obrovský areál
a jeho moderní technika výroby se nedá popsat. Jsme rádi, že jsme to všechno viděli,
byl to pro nás obrovský zážitek!
Proto chceme poděkovat panu starostovi
a naší paní Hance za krásný zájezd. Ještě jednou moc děkujeme a na další rok se zas radujeme!
Ještě bych chtěla moc poděkovat místostarostce p. Zuzce Kašné, která nám každému upekla
z perníku podkovičku pro štěstí. Moc nás
to potěšilo a moc jí za to děkujeme!
Další setkání bude 4. 10., na které Vás
za všechny zve
Maruš Poštulková

Foto: Archeopark Chotěbuz,
zdroj: http//www.archeopark-chotebuz.cz
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NÁŠ CHLEBIČOVSKÝ TÁBOR
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
Letošní již sedmý dětský letní tábor, kterého se zúčastnilo
111 dětí, se nesl v duchu olympijských her. I když nám počasí zázračně přálo a bylo teplo, my jsme soutěžili ne v letních,
ale zimních sportech. A bylo to moc fajn.
Bruslili jsme, zahráli si hokej, skákali na lyžích, jezdili
na bobech, vyzkoušeli curling a biatlon. To ale nebylo vše.
Také jsme museli vyrobit maskota našeho sportu a prezentovat jej rodičům při slavnostním ukončení tábora. Navíc jsme
se třásli strachy na stezce odvahy, lovili kameny z pěkného humusu, trsali na diskotéce, koukali na pohádku v letním
kině, šlapali, šlapali a došlapali až na Radhošť a každý večer
do sebe ládovali kila špekáčků. (Nejvíc jich snědl Jirka.)

Foto: Mgr. Xenie Drastíková

No a tak nám ten letošní tábor zase strašně rychle uběhl
a my už se těšíme na další rok.
Díky fotografiím a videím, které jsou umístěny na stránkách www.taborychlebicov.estranky.cz, se můžeme těšit
a vzpomínat a vzpomínat celý dlouhý rok.
Určitě nám s příštím táborem zase pomohou naše dobré duše
jako pracovníci obce, kluci z Viktorky, AVZA a FC Bžž, pan Lamla, pan Solanský, pan Hanke a mnoho dalších lidí, kteří nezapomínají, a my jim za vše moc děkujeme. Jo! A posíláme pusu.
Za děti i vedoucí
Petra Stanjurová

Foto: Marek Elek

Foto: Pavel Adamík
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2. ROČNÍK POCHODU „ZA POZNÁNÍM PRAJZSKÉ“
Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci se sdružením kandidátů „Za obec krásnější“ uspořádal v sobotu
11. června 2016 druhý ročník pochodu „Za poznáním
Prajzské“.
Trasa pochodu byla z Chlebičova (cykloodpočívadlo u starého fotbalového hřiště) přes Malé Hoštice (kaple a skanzen), železniční zastávku Ostroj a zastávku u parního válce
v Opavě-Kylešovicích a cílovým bodem pochodu byla restaurace Panský mlýn v Opavě-Kylešovicích.
Pochodu se zúčastnilo celkem 30 lidí, kterým děkujeme
za hladký průběh (dokonce se pochodu zúčastnili
i manželé Winklerovi s 11měsíčním klukem z Krnova).
O pitný režim a dobrou náladu bylo během pochodu postaráno. První zastávka na trase pochodu byla v Malých
Hošticích. Moc děkujeme panu místostarostovi Malých
Hoštic Güntrovi Holleschovi a Josefu Rybovi za prohlídku kaple Panny Marie a také místního skanzenu. Všichni účastníci byli mile překvapeni různorodostí místního
skanzenu. Klobouk dolů před místními občany!!! Další
zastávku jsme měli u parního válce umístěného v areálu
Správy silnic Moravskoslezského kraje – středisko Opava-Kylešovice. No a potom už nás čekal jenom kousek
trasy do cílového místa, kterým byla restaurace „Panský
mlýn“, která patří chlebičovskému rodákovi Jaroslavu
Cimingovi. Díky ochotě pana sládka a vedoucí restaurace slečny Lucie Adámkové jsme si prohlédli zázemí míst-

ního minipivovaru Panský mlýn. Všichni jsme byli dojati
z výroby piva a hlavně velikosti zdejšího minipivovaru.
No a potom už na nás čekala sladká odměna ve formě výborného pstruha nebo zvěřinového guláše. Někteří z nás
to zapili výborným pivem ze zdejšího minipivovaru a těsně
před odjezdem domů obdržel každý z nás na památku jeden
kousek zdejší desítky „Brtník“. Počasí nám neskutečně přálo,
bylo sice pod mrakem, ale o to líp se nám šlo...
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na organizaci 2. ročníku pochodu podíleli, od členů správní rady
Nadačního fondu Pavla Novotného, zástupců sdružení kandidátů „Za obec krásnější“, celé rodině Cimingů včetně
Patrika Lamly, a to za skvělou zábavu, výborné jídlo, umožnění prohlídky minipivovaru v restauraci Panský mlýn a zajištění autobusové dopravy z restaurace Panský mlýn zpět
do Chlebičova a v neposlední řadě společnosti Kofola za poskytnutí pitného režimu.
Jménem Nadačního fondu Pavla Novotného bychom Vás
chtěli pozvat na sobotu 1. října 2016, kdy pořádáme výstup
na Lysou horu, který je součástí podpory uroonkologické
prevence. Autobusová doprava z Chlebičova do Malenovic
a zpět je zajištěna, bližší informace najdete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách www.nfpavlanovotneho.cz.
S pozdravem
Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady NF Pavla Novotného

Foto: Ing. Pavel Novotný

SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
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CHOVATELÉ
Máme za sebou polovinu naší výstavní sezóny, která
byla dosud velice úspěšná. Sezónu zahájila výstava
v Kobeřicích, kde získal náš člen Miloš Neborovský
dvakrát čestnou cenu za holuby.
Další výstava následovala ve Velkých Hošticích, kde vystavovali členové p. Weiss, p. Rosmann a p. Černý králíky
a p. Neborovský holuby, za které se mu podařilo dokonce
získat pohár za nejlepší zvíře výstavy. Považujeme to za
obrovský úspěch a srdečně gratulujeme. Uspěl v konkurenci zhruba 300 zvířat.
Následovala výstava v Kravařích, kde získal opět pan Neborovský další 2 čestné ceny za tři vystavené kolekce holubů.
V Holasovicích a v Hradci nad Moravicí jsme naše zvířata
také vystavovali, ale ceny se získat nepodařilo. V Kylešovicích jsme prezentovali naše chovy holubů a králíků, další cenu jsme však získali až na výstavě ve Slavkově. Pan
Černý zde získal čestnou cenu za králíky hototské bílé.
Poslední výstava, které jsme se zúčastnili, byla v Markvartovicích.
Naši členové se mimo výstav podíleli také na „Dnech
obce“, kde jsme v našem stánku prodávali bramborové
placky, pivečko a smažené tvarůžky. Zájem o placky byl
obrovský, takže jsme odcházeli sice utahaní, ale spokojení, že hostům chutnalo.
V nejbližších týdnech nás čeká ještě spousta akcí, mezi
něž patří například celostátní výstava mladých králíků

Pan Černý s jeho slepicemi
plemene hamburčanka černá.
Foto: Jaroslav Trávníček

a drůbeže v Olomouci na výstavišti Flora, kde máme již
v tuto chvíli přihlášeno asi 10 zvířat. Doufám, že i zde
získají naše chovy nějaké ceny.
Nejvýznamnější akcí, která nás čeká první víkend v říjnu, je okresní výstava pořádaná naší základní organizací v Chlebičově. Tímto Vás srdečně zveme 1.–2. října
do Lipja, kde nebude chybět to nejlepší z chovů v okrese
a samozřejmě taktéž bohaté občerstvení a tombola.
Při této příležitosti jsme byli požádáni okresním výborem, zda by u nás mohlo proběhnout vyhodnocení prací
nejlepších mladých chovatelů v okrese Opava, s čímž
jsme samozřejmě souhlasili. Velice se všichni těšíme
na prezentace prací nových mladých členů.
Díky dotaci a velké pomoci Zastupitelstva obce Chlebičov jsme mohli letos slavnostně otevřít naši novou
klubovnu, která zaujala nejen nás, ale díky vysílání
v regionální televizi jsme byli požádáni okresním výborem chovatelů, zda by u nás mohlo být v září okresní
zasedání. Je to pro nás velká čest a velice děkujeme
všem, kteří se na rekonstrukci, ať už finančně nebo fyzicky, podíleli.
Všem našim členům gratulujeme k získaným cenám
a pohárům a přejeme mnoho štěstí na dalších výstavách.
Za ZO ČSCH Chlebičov
Jaroslav Trávníček
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Než se s Vámi podělíme o to, co se událo u hasičů
za poslední období, tak musíme poblahopřát našim
oslavencům, kteří v měsíci září oslaví životní jubileum.
A jsou to: Josef Dostál – 50 let, Jaroslav Blahetka – 60
let, Václav Lasák – 70 let a Jan Černý – 75 let. Ještě jednou všechno nejlepší, hodně zdraví a rodinnou pohodu.

la Dny obce, kde se náš sbor také zapojil do oslav tím, že se
staral o občerstvení návštěvníků akce. Věříme, že naše služby
přispěly ke spokojenosti všech návštěvníků oslav.
Za SDH
Aleš Gibes

V uplynulých měsících (červen, červenec a srpen) se konaly
soutěže v požárním sportu, a to jak Okresní liga veteránů,
tak soutěže Moravskoslezského poháru mužů.
Dne 18. 6. se konala soutěž ligy veteránů u nás, v Chlebičově,
a zúčastnilo se jí celkem 11 družstev. Náš tým zde obsadil
první místo a doplňkovou soutěž O chlebičovský soudek
vyhrálo družstvo ze Štítiny. Další kolo Okresní ligy veteránů se uskutečnilo 25. 6. ve Štítině, kde naše družstvo obsadilo páté místo.
V neděli 26. 6. se v areálu Lipjo uskutečnila soutež MSP
v požárním sportu mužů. První příčku obsadilo družstvo
Luboměře a družstvo domácích obsadilo čtrnácté místo.
V celkovém pořadí si družstvo mužů Chlebičova drží sedmou příčku.
V červenci se uskutečnila další soutěž Okresní ligy veteránů,
a to 9. 7. v Kravařích-Koutech, kde naše družstvo obsadilo
první místo. V sobotu 6. 8. se družstvo veteránů vydalo hájit
naše barvy do Kravař, kde opět bojovali a kde se umístili na
druhém místě. Celkovým pořadím veteránů z Chlebičova
je čtvrtá pozice.
Většina občanů Chlebičova ve dnech 27. a 28. 8. navštívi-

Foto: Kateřina Holešová

ZAHRÁDKÁŘI
Milí zahrádkáři, milí spoluobčané,
dne 6. 8. 2016 proběhla v našem areálu každoroční
soutěž o rozkvetlé obydlí. Jelikož to byl již 15. ročník,
pojali jsme jej trochu slavnostněji. K poslechu hrála
Kobeřanka a pak kapela Bratranci, která vyhrávala
až do rána.
Vstupné bylo dobrovolné a každé dítě dostalo balonek.
Putovní pohár a první cenu v soutěži vyhráli manželé Gletníkovi, Sluneční 196,
2. místo manželé Klimkovi, Haškova 156,
3. místo manželé Kurkovi, Sluneční 212,
4. místo manželé Chalupovi, Boženy Němcové 130
a 5. místo manželé Lokočovi, Na Kopci 214.
Každý výherce obdržel k poháru i malou finanční pozornost.
S akcí jsme nadmíru spokojeni, návštěvnost byla veliká
a lidé si ji pochvalovali.
Za zahrádkáře
Ivana Lavická

Foto: Ing. Josef Mikolajský

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
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MŠ CHLEBIČOV
Foto: Archív MŠ

Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový školní rok
2016/2017. V tomto školním roce máme přijato 54 dětí.
Během prázdnin se v mateřské škole provedl celkový
úklid a nezbytné drobné opravy, ale hlavně čekala v září
na děti ze třídy Soviček nově vymalovaná třída i šatna
a krásný nový koberec.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Šupíkovi, Trulejovi a Jurčkovi za pečlivě odvedenou práci a našim správním zaměstnankyním za úklid.
První školní den čekalo na všechny děti překvapení.
Na krásně vyzdobené školní zahradě jsme uspořádaly malou
zahradní slavnost. Pro všechny přítomné byl připraven úžasný konfetový ohňostroj a také malé občerstvení. Toto velmi
příjemné dopoledne bylo hezkým vstupem do nového školního roku a já všem přeji, aby si ho užili ve zdraví, bez nehod
a hlavně s radostí.
Jana Borunská, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ CHLEBIČOV

Už při vstupu do školy čeká na děti překvapení – kresba
ve vestibulu školy od pana Stanislava Hubálka. Děkujeme zastupitelstvu a panu starostovi, který nám celou přestavbu finančně a organizačně zajistil.
Ve školním roce 2016/17 se bude ve škole vzdělávat 73 dětí.
1. třída: 18 dětí – třídní učitelka Mgr. Irena Hrubá Vaňková
2. třída: 15 dětí – třídní učitelka Mgr. Petra Demlová
3. třída: 14 dětí – třídní učitelka Mgr. Adriana Benšová
4. třída: 10 dětí – třídní učitelka Mgr. Miloslava Kumová
5. třída: 16 dětí – třídní učitelka Kateřina Kudelová
Tak jako v loňském roce budeme pokračovat v tradičních akcích školy, soutěžích a aktivitách. Z těch nejdůležitějších nás
čekají na podzim dopravní výchova na hřišti v Malých Hošticích, Den zvířat, Drakiáda, Halloween. Zimu oslavíme soutěží o nejhezčí vánoční ozdobu, zpíváním u vánočního stromu
a vánoční prodejní výstavkou. V novém roce uspořádáme maškarní karneval a masopustní průvod, který jsme pořádali loni
poprvé a s velkým úspěchem. Rovněž absolvujeme plavecký
výcvik. Jaro přivítáme akcemi ke Dni Země, sběrovou akcí papíru, v květnu poděkujeme kulturním vystoupením maminkám

ke Dni matek. Školní rok zakončíme Dnem zdravé výživy,
Dnem dětí a školním výletem.
V rámci ekologických aktivit budeme opět sbírat starý papír, hliník a vršky z PET lahví. V loňském roce jsme nasbírali 15 260 kg papíru, 97 kg hliníku a 10 velkých pytlů
vršků z PET lahví. Zapojili jsme se do charitativních sbírek.
Na Fond Sidus jsme odevzdali 2 200 Kč a na Fond Chrpa
1 100 Kč. Vršky si odvezli rodiče Matyase Tazbirka.
V rámci preventivních aktivit škola spolupracuje s okresním metodikem prevence, s dopravním inspektorátem ČR

Foto: Zuzana Mošová

Dva měsíce uplynuly jako voda a nás čeká nový školní rok.
Ani během prázdnin škola neutichla, spíše naopak. Vybudovali jsme novou počítačovou učebnu v půdních prostorách, opravili kmenovou třídu pro čtvrťáky, obložili chodby a vymalovali. Poděkování patří všem řemeslníkům,
kteří se na opravách podíleli, zejména panu Trulejovi,
panu Baďurovi, panu Vavřinčíkovi a panu Šupíkovi.

v Opavě, s hasiči v Chlebičově – panem Gibesem a panem
Novotným. Čtenářství podporujeme čtenářskými dílnami
v knihovně v Chlebičově ve spolupráci s paní Zuzanou Mošovou. Na děti čeká v průběhu školního roku mnoho soutěží
a akcí pořádaných školou i školní družinou. Přejeme všem
dětem hodně elánu do další práce.
Mgr. Milena Široká, ředitelka školy
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DRUŽINA CHLEBIČOV/ŽS VELKÉ HOŠTICE
ZŠ CHLEBIČOV - DRUŽINA

MIMOŇOVO SPANÍ VE ŠKOLE

I tento rok se děti dočkaly spaní ve škole. Opět jsme měly
připravené celodenní soutěže, hledání pokladu, a protože bylo nádherné a teplé počasí, tak došlo i k malému
ochlazení v místním koupališti zvaném Lipjo. Poté jsme
si pochutnali na výborných párečcích, které jsme dostali od místního řeznictví Latoň & Wieder – tímto chceme
moc poděkovat za sponzorský dar – a ještě jsme s dětmi
zvládli zahrát pár soutěží na hřišti. Den se rychle krátil,
proto jsme se museli přesunout do školy a přichystat se ke
spánku. Děti byly bezvadné a všichni jsme si to moc užili.
Těšíme se zase za rok!

VÝLET DO MĚSTSKÝCH SADŮ

Známky uzavřené, prázdniny za dveřmi, prostě ideální čas
na výlety. Vydali jsme se s dětmi do Opavy, ale kam, to bylo
překvapení. Nejdříve jsme vyrazili do Městských sadů, kde
si děti zaskákaly a proplétaly se na průlezkách či klouzačkách. Poté jsme se přesunuli do centra na zmrzlinu, a protože
bylo opravdu horko, tak jsme se ovlažili ve fontánce, která se
k tomu nabízela. Pak ještě rychle pohopsat na dětském hřišti
pod Ptačím vrchem a zbývalo už jen přesunout se na autobus
a zpět do naší vesničky. Výlet byl bezva, dětem se moc líbil
a moc jsme si jej užili.
Zuzana Slavíková

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
TALENT
V pátek 24. 6. se přišli rodiče podívat na „Talent“ – obdobu akademie. Ale tentokrát své umění předváděly především děti, které se věnují hudbě, zpěvu, tanci, sportu nebo
dramatickému umění v základních uměleckých školách
a v různých kroužcích.

vedený Mgr. Calábkovou a doprovázený naším bývalým kolegou Mgr. Lasákem. Děkujeme jim a hlavně – teď už bývalým
– žákyním 9. třídy, které se sborem vystupovaly naposled.
Do soutěžního programu byli zapojeni někteří učitelé, žáci
naší školy i škola samotná. Z toho důvodu ředitel školy
po dohodě s vedením obce odložil začátek školního roku
ze čtvrtka 1. září na pátek 2. září.

SPORTOVNÍ DEN
Ve smíšených družstvech si všichni žáci od 1. do 8. třídy
v pondělí 27. 6. řádně zaběhali v zámeckém parku a jeho
okolí, přecházeli po laně, stříleli z luku, vzduchovky, foukačky, házeli šipky, ověřovali si své znalosti přírody… Žáci
devátých tříd byli spolu s učiteli na stanovištích. Všem patří
poděkování za zdařilou akci.

VÝSLEDKY 2. POLOLETÍ 2015-16
V druhém pololetí školního roku 2015/2016 navštěvovalo ZŠ Velké Hoštice celkem 188 žáků. S vyznamenáním
prospělo 121 žáků, 66 žáků prospělo, 1 žák neprospěl.
Celkový průměr známek ke konci školního roku činil 1,43
(loňský průměr byl 1,41).
V průběhu školního roku došlo ke změnám v počtu žáků.
Pět žáků odešlo – čtyři z důvodu stěhování, jeden
pro neshody ve třídě – a jeden žák přišel do 4. třídy
z Kravař. Z původních 192 žáků v září 2015 nás tedy
zůstalo 188.

Foto: Mgr. Pavel Straub

KAJLOVEC
V úterý 13. 9. vyrazili žáci 5. a 6. třídy na čtyřdenní cyklisticko-adaptační kurz do kempu na Kajlovci. Podrobné informace obdrželi rodiče před koncem školního roku. Cenu 200–250
Kč na žáka hradí SRPŠ.

VESNICE ROKU MS KRAJE 2016
Učitelé a žáci naší školy se zúčastnili slavnostního ceremoniálu předávání ocenění. Podíleli se na výzdobě, starali se
o oficiální hosty, v programu vystoupil náš pěvecký sbor

Krásný a úspěšný vstup do nového školního roku
2016–2017 přejí žákům a rodičům
učitelé ZŠ Velké Hoštice a Mgr. Radovan Staněk
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SPORT
MLADÝ TALENT – JAN KRČEK
V rubrice „mladý talent“ dnes představujeme nadějného
atleta Honzu Krčka. Honzík se s organizovaným sportem
začal seznamovat v roce 2012, kdy se stal členem oddílu
Orientační běh Opava. Běh v přírodě s mapou a buzolou
se mu zalíbil a brzy začal sklízet první úspěchy. Letos byl
vybrán do týmu závodníků reprezentujících Hanáckou
oblast, který ve Vyzývacím poháru oblastí získal 3. místo.
Běhání po lese Honzu stále velmi baví, ale v roce 2014 projevil
zájem také o běh po dráze, a proto začal s tréninky v atletické
přípravce oddílu Sokol Opava. Kromě běhu na různé vzdálenosti a přes překážky trénuje i skok do dálky, skok do výšky nebo hod kriketovým míčkem, ale nejvíce ho zaujal skok
o tyči. V létě trénuje 2–3x týdně na Tyršově stadionu, v zimě
zase v tělocvičně. V atletice se rovněž zapojil do různých
soutěží – vloni v září se například zúčastnil Evropských atletických her mládeže v Brně, kde byl jedním z nejmladších
závodníků.

Kromě sportu ho také zajímá technika se zaměřením na železnici a letadla. Rád staví modely podle vlastních představ,
a tak mu rodiče, prarodiče i vedení obce Chlebičov přejí další
úspěchy nejen ve sportu, ale ve všem, co ho baví.
Zuzana Kašná

Foto: Martin Krček

Mezi Honzovy největší letošní úspěchy se řadí vítězství
v Okresním přeboru přípravek ve sprinterských disciplínách na
tratích 50, 60, 100 a 150 m v červnu. Koncem srpna zase vyhrál
trojboj Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů, který se
konal na Dolním náměstí jako doprovodný program Memoriálu dr. Lesáka. Zdaleka největším letošním (30. 4.) úspěchem je ale vítězství 30. Mezinárodního mistrovství ve skoku
o tyči v polské Ustroni ve své kategorii, kde dokázal přeskočit laťku ve výšce 250 cm, což je jeho osobní rekord.

V sobotu 27. 8. 2016 se Nela Hudečková zúčastnila posledního letošního závodu v dálkovém plavání na Pastvinské
přehradě u Žamberka, který uzavřel výsledky Českého
poháru v dálkovém plavání. V závodě na 3 km skončila
na čtvrtém místě.
Celkem se letos Nela zúčastnila dvanácti závodů bodovaných
do Českého poháru a naplavala tak 43 km. V závodech v Praze
na Vltavě, na Těrlické přehradě v Havířově a ve Veselí nad
Lužnicí obsadila třetí místo. V konečném součtu tak skončila
na pátém místě v bodování Českého poháru ročníku 2002.
Radek Hudeček

Foto: Radek Hudeček

PLAVÁNÍ
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SPORT
VI. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

Dne 25. 6. 2016 se na „malém hřišti“ odehrál již 6. ročník
nohejbalového turnaje dvojic. Jelikož se všichni nohejbaloví sportovci stali členy SK Viktorie Chlebičov, konal
se letošní ročník pod jejich hlavičkou.

ní turnaj, který se konal 3. 9. 2016.
Všem zúčastněným, sponzorům, místním zahrádkářům a divákům děkuje Nohejbalový spolek SK Viktorie Chlebičov.
Pavel Poštulka

Ve zničujícím vedru, tento den byl nejteplejší od roku 1947
a na sedmi místech ČR padl teplotní rekord z roku 1913, se
nakonec střetlo osm dvojic. Umístění ve skupinách pak určovalo, s kým se utkáte ve vyřazovací části. I přes extrémní
podmínky podávali naši hrdinové skvělé výkony, diváci sledovali nohejbal nejvyšší kvality, při kterém se často tajil dech.
Po lítém boji nakonec zvítězil Kamil Stanjura s Martinem
Sedláčkem, kteří ve finále porazili dvojici Pavel Poštulka
a David Klimek.
Všechny příznivce této krásné hry jsme také pozvali na noč-

Foto: Petr Dostál

FOTBAL - PŘÍPRAVKA
Po jarní části došlo ke změně na pozici trenéra. Po několika letech u týmu skončil Vilém Axmann, který přešel
k mužům, a novým trenérem se stal Roman Novák s asistenty Jiřím Holleschem a Tomášem Lasákem.
V létě jsme se sešli k několika tréninkům a také se zúčastnili
turnaje v Rohově, kde jsme se umístili na 7. místě z celkem
10 týmů s bilancí 3 výher a 4 porážek. Do úzávěrky tohoto vydání jsme stihli odehrát i jedno mistrovské utkání, kdy
jsme porazili na domácím hřišti družstvo Strahovic 7:2.
Doufáme, že se nám bude na podzim nadále dařit a ještě
nějaké výhry přidáme.
Rád bych poděkoval panu Axmannovi za velkou pomoc při
přípravě na novou sezonu a při přebírání týmu.
Závěrem bych chtěl pozvat fanoušky na naše další domácí
zápasy. Hrajeme vždy v pátek odpoledne.
Roman Novák, trenér

Foto: Roman Novák

FOTBAL – STARŠÍ ŽÁCI
Po dlouhé době jsme přihlásili do soutěže kategorii starších žáků 7 + 1. Podařilo se nám udržet kádr z loňské sezóny, z hostování ve Velkých Hošticích se vrátil J. Moša,
z SFC Opava přišli M. Starý, F. Woch a A. Rychlý.
Věříme, že se nám v nové soutěži bude dařit a budeme vzorně reprezentovat náš klub. V úterý 30. 8. jsme
sehráli první přípravné utkání s mužstvem Oldřišova.
Po výborném výkonu a brankách F. Wocha (8), R. Řeháčka (2) a L. Trávníčka jsme zvítězili 11:2. První mi-

strovské utkání jsme sehráli ve středu 7. 9. ve Velkých
Hošticích.
Musím se zmínit také o pětici našich odchovanců, kteří už mají dorostenecký věk – J. Bena, R. Stanjura ml.,
K. Ihn, A. Woch a M. Hřivňacký – a hrají právě za V. Hoštice, kde patří k tahounům svého týmu. Přejeme jim, ať se jim
daří a třeba se setkají za rok, za dva v našem „A“ mužstvu.
Roman Stanjura, trenér

13
FOTBAL – „A“ MUŽSTVO
Vážení příznivci chlebičovského fotbalu,
dovolte mi, abych Vás seznámil se změnami ve fotbale pro
nový SR 2016/2017. Jak jistě víte, v letní pauze jsme byli
nuceni odhlásit naše „B“ mužstvo kvůli ukončení fotbalové kariéry celkem 10 hráčů v obou našich týmech mužů.
Všem hráčům a trenérům za loňskou sezonu děkuji.
Co se týče 1. mužstva na následující sezonu, tak na vlastní
žádost skončil trenér Tomáš Otýpka a místo něj byl angažován chlebičovský trenér Vilda Axmann, který ukončil činnost
v SFC Opava, kde působil jako kouč brankářů. Asistentem
trenéra bude Jakub Lokoč. Z kádru odešli z důvodu ukončení
kariéry nebo hostování: Filip David, Martin Sedláček, Marcel Klajmon, Roman Wicha, Ondra Šafarčík a Vladan Klösel.
Naopak se nám podařilo získat nové tváře, kterými jsou Jiří
Majewski a Jan Radek (působili v divizním Dolním Benešově), Libor Villaschek (Mokré Lazce, I.A), Ondra Haas (Litultovice OP) a Adam Korbel (SFC Opava B, divize). Doufáme,
že jsme kádr kvalitně doplnili, a to jak o výše uvedené, tak
o některé hráče ze zrušeného béčka, kteří se zapojili do přípravy a kteří také jistě dostanou šanci v I.A třídě.
Cíle pro nadcházející sezonu jsou určitě vyšší, než jaké by odpovídaly loňskému výsledku, a to hrát v horní polovině tabulky. Co se týče mládeže, přihlásili jsme opět minižáčky, které
povede Roman Novák a Jiří Hollesch, a místo mladších budou
hrát starší žáci 1 + 7 pod vedením Romana Stanjury. Naše áčko
je s novým trenérem V. Axmannem po třech odehraných kolech bez ztráty bodu na 1. místě tabulky, což jsme ani nečekali,

jelikož jsme hráli proti třem kvalitním soupeřům I.A třídy.
Myslím si, že se v našem krásném fotbalovém areálu hraje
pro fanoušky atraktivní fotbal a Chlebičov se bude držet
na špici po celou sezonu.
Výsledky a tabulka (do uzávěrky Zpravodaje):
Chlebičov–Jakubčovice 4:1 (Jan Radek 2, Lukáš Gabaj,
Jiří Hollesch)
Oldřišov–Chlebičov 1:4 (Adam Korbel, Martin Dzierža,
Jan Radek, Lukáš Černín)
Chlebičov–Kravaře 2:1 (David Řehulka 2)
Poděkování
V červenci se uskutečnil již 46. ročník Memoriálu A. Bitomského a poslední víkend v srpnu u nás proběhla obecní
slavnost. Proto bych rád poděkoval všem členům i nečlenům SK, obci Chlebičov a jejím zaměstnancům za pomoc
a organizaci těchto velkých akcí. V srpnu se také uskutečnil další dětský letní tábor v našem areálu. Tímto děkuji
Mgr. Petře Stanjurové a všem instruktorům, kteří zajistili
pěkný zážitek pro více jak 110 dětí z Chlebičova a okolí.
Rovněž děkuji především našim členkám badmintonového
oddílu za pomoc při provozování bufetu na hřišti, jelikož
momentálně není nájemce. Velké díky dále patří sponzorům všech akcí – Obec Chlebičov, JC Trans, JC Market,
minipivovar Panský mlýn, řeznictví Latoň a Wieder, květiny Rohovský, ABC barvy, Haberkorn Ulmer.
Kamil Stanjura,
předseda SK Viktorie Chlebičov

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Viktorie Chlebičov

3

3

0

0

10:3

9

3

2.

FK Stará Bělá

3

2

1

0

8:4

7

1

3.

FK Darkovičky

3

2

1

0

5:2

7

1

4.

TJ Ludgeřovice

3

2

0

1

10:7

6

3

5.

TJ Vítkov

3

2

0

1

6:3

6

3

6.

SK Moravan Oldřišov

3

2

0

1

6:6

6

3

7.

Sokol Krásné Loučky

3

1

1

1

4:5

4

-2

8.

TJ Tatran Jakubčovice

3

1

1

1

4:5

4

1

9.

MFK Kravaře

3

1

0

2

5:5

3

0

10.

TJ Tatran Štítina

3

1

0

2

8:10

3

-3

11.

FK Bolatice

3

1

0

2

2:4

3

-3

12.

FK Sokol Mokré Lazce

3

0

1

2

5:9

1

-2

13.

TJ Sokol Štěpánkovice

3

0

1

2

3:8

1

-5

14.

SK Bohuslavice

3

0

0

3

4:9

0

-3
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SPORT
MEMORIÁL A. BITOMSKÉHO

SK Viktorie Chlebičov uspořádala v sobotu 30. 7. 2016
už 46. ročník Memoriálu Alfréda Bitomského v kopané.
Tento memoriál se koná na počest zemřelého Alfréda Bitomského, který tragicky zahynul 16. 5. 1971 v důsledku
zranění při fotbalovém utkání SK Viktorie Chlebičov
v Dolním Benešově.
Od tohoto roku se každoročně koná na jeho počest fotbalový turnaj. V letošním roce nám přálo počasí, a proto do našeho areálu zavítalo přes 300 diváků. Turnaje se zúčastnila
tato čtyři mužstva: SK Viktorie Chlebičov, MFK Kravaře,
TJ Sokol Hněvošice a FK Velké Hoštice. Vítězem celého
turnaje se po zásluze stalo mužstvo MFK Kravaře.
VÝSLEDKY TURNAJE
Semifinále:
MFK Kravaře–TJ Sokol Hněvošice 2:0
FK Velké Hoštice–SK Viktorie Chlebičov 0:4
Zápas o 3. místo:
TJ Sokol Hněvošice–FK Velké Hoštice 3:3, na penalty 5:4,
celkově 4:3
Finále:
MFK Kravaře–SK Viktorie Chlebičov 2:1
Pořadí:
1. MFK Kravaře – obhájili loňské vítězství
2. SK Viktorie Chlebičov
3. TJ Sokol Hněvošice
4. FK Velké Hoštice
Nejlepším střelcem se stal Tomáš Seibert z MFK Kravaře.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Lumír Sedláček z SK Viktorie Chlebičov. Nejlepším brankářem se stal Lukáš Hartmann z TJ Sokol Hněvošice.
Kamil Stanjura, předseda SK Viktorie Chlebičov
Ing. Pavel Novotný, člen výboru SK Viktorie Chlebičov
JUBILEA ČLENŮ SK VIKTORIE
ZA 3. ČTVRTLETÍ 2016

14. 8. Jana Ihnová / 55 let
21. 8. Herbert Stiborský / 80 let
21. 8. Josef Dvořák / 65 let
3. 9. Alfons Harazim / 80 let
8. 9. Patrik Nábělek / 40 let
28. 9. Václav Lasák / 70 let
K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.

Foto: Ing. Pavel Novotný

INZERCE
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