ZPRAVODAJ
OBCE CHLEBIČOV
prosinec 2016

Milí spoluobčané, přejeme Vám krásné Vánoce prožité v láskyplném
kruhu nejbližších.
Do nastávajícího nového roku 2017 přejeme všem především zdraví, které je a vždy
bude základem přání a úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě.
Zastupitelstvo obce Chlebičov
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INFORMACE Z OBCE
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
čas plyne všem stejně rychle, ale mně osobně se zdá,
že čím jsem starší, tím mi čas utíká rychleji. Ocitli jsme se v posledním měsíci roku 2016 a také
v druhé polovině volebního období.
V letošním roce jsme dokončili všechny úkoly, které jsme
si vytyčili (kanalizace, počítačová učebna ZŠ, semafor, propojení chodníků ulic Vrchní a Hlavní, přestavba na obecním
úřadě a další drobné akce). V letošním roce jsme na tyto
akce vyčerpali dotace ve výši 6,5 mil. Kč.
Naše obec je opravdu krásná a má obrovskou výhodu,
že leží bokem rušného dopravního dění, které probíhá
v okolních vesnicích u dopravních cest na Hlučín a Ostravu.

Děkuji všem spoluobčanům, kteří se jakkoli podílejí
na chodu a vzhledu naší obce. Mé poděkování dále patří
všem členům obecního zastupitelstva, zaměstnancům obce,
kolegyním na obecním úřadě, mé rodině a našemu panu faráři
za podporu a dobré nápady, které jsou nezbytné pro zdárný
chod obce.
Poděkování také patří všem společenským složkám v obci
za pořádání různých kulturních, sportovních a společenských
akcí, které proběhly v tomto roce.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji klidné a ničím
nerušené prožití vánočních svátků, hojnost zdraví, osobní
a rodinnou pohodu, vzájemné porozumění a Boží požehnání.
Ilja Novotný

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ NFV
Z FRB OBCE CHLEBIČOV PRO ROK 2017
Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém
21. zasedání dne 10. 11. 2016 vyhlášení „Programu
pro poskytování návratných ﬁnančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení obce Chlebičov pro rok 2017“. Jedná
se o bezúročné půjčky, které jsou našim občanům poskytovány na vybrané úpravy či zvelebení svých obytných domů nebo bytových jednotek.

nebo dubnovém zastupitelstvu. Tyto bezúročné půjčky
jsou posléze úspěšným žadatelům poskytnuty na základě
oboustranně podepsané veřejnoprávní smlouvy. Úspěšní žadatelé musí následně provést schválené úpravy či zvelebení
svých obytných domů nebo bytových jednotek do 30. 11.
2017. Rozsah účelu, na který mohou žadatelé půjčky použít,
zůstal stejný jako v letošním roce 2016.

Po letošních zkušenostech, kdy bylo Zastupitelstvo obce
Chlebičov nuceno po novele zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválit
nová pravidla a hlavně hodnoticí kritéria pro čerpání návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení obce
Chlebičov (dále jen NFV z FRB), jsme v komisi projednali
a následně navrhli zastupitelstvu obce několik změn. Tou
nejpodstatnější změnou je doba pro podání žádosti o získání NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2017. Žádosti
o poskytnutí NFV z FRB můžete podávat osobně na sekretariátu Obecního úřadu v Chlebičově, a to v době
od 19. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Po letošních zkušenostech
jsme navrhli delší termín, ať máte všichni přes vánoční
a novoroční svátky více klidu na zvážení možnosti podání
žádosti.

Kdo může vlastně o NFV z FRB obce Chlebičov pro rok
2017 žádat? Žadatelem nebo žadateli mohou být pouze
majitelé obytných domů nebo bytových jednotek, které se
nacházejí v katastrálním území obce Chlebičov. 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.

Došlé žádosti následně členové komise vyhodnotí
na základě schválených kritérií a posléze předloží zastupitelstvu ke schválení. Předpokládáme, že návrh
na poskytnutí NFV z FRB obce Chlebičov pro rok 2017
by mělo zastupitelstvo obce projednat na březnovém

Výše maximálně poskytnuté NFV z FRB obce Chlebičov
pro rok 2017 činí 50 000 Kč na jednu žádost. Celkem je pro
rok 2017 alokována částka 600 000 Kč, v případě poskytnutí maximální výše tedy může být uspokojeno 12 žadatelů.
Bližší informace naleznete na úřední desce obce Chlebičov,
dále pak v sekci účelové dotace z FRB na webových stránkách www.chlebicov.cz. V případě Vašich dotazů Vám podrobnosti sdělí pracovnice Obecního úřadu v Chlebičově.
S pozdravem
Ing. Pavel Novotný,
předseda stavební komise a FRB
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PLÁN AKCÍ
Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, přátelé,
v rukou držíte další – tentokrát vánoční – vydání Zpravodaje obce Chlebičov, které nám připomíná, že opět nadešel vánoční čas.
Čas očekávání, překvapení a radosti, ale také bilancování a někdy i shonu. I v období největších příprav si najděme pár chvil,
které strávíme ve společnosti širšího okruhu přátel – při různých sportovních nebo i kulturních akcích, při návštěvách blízkých.
Přehled připravených akcí Vám právě předkládáme a těšíme se spolu s organizátory na Vaši účast. Překrásné Vánoce!
Zuzana Kašná
BĚH O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC

17. 12. 2016, 14:00

Start od ZŠ Chlebičov

PŮLNOČNÍ MŠE VÁNOČNÍ

24. 12. 2016

Kaple Panny Marie Růžencové

VÁNOČNÍ KONCERT

26. 12. 2016

Velké Hoštice (kostel sv. J. Křtitele)

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

27. 12. 2016

Sportovní hala ZŠ Chlebičov

OBECNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

29. 12. 2016, 14:30–16:00

SILVESTROVSKÝ ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ

31. 12. 2016

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

1. 1. 2017, 17:00

Vánoční strom u ZŠ Chlebičov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

6.–7. 1. 2017

Charita Opava, obec Chlebičov

OBECNÍ PLES

14. 1. 2017

KD Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

PLES SDH CHLEBIČOV

21. 1. 2017

KD Chlebičov, pořádá SDH

MAŠKARNÍ PLES ZŠ

22. 1. 2017

KD Chlebičov, pořádá ZŠ Chlebičov

CHOVATELSKÝ PLES

28. 1. 2017

KD Chlebičov, pořádají Chovatelé Chlebičov

SPORTOVNÍ PLES

4. 2. 2017

KD Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

MAŠKARNÍ PLES MŠ

5. 2. 2017

KD Chlebičov, pořádá MŠ Chlebičov

MYSLIVECKÝ PLES

11. 2. 2017

KD Chlebičov, pořádá Mysl. spolek Angelika

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ

18. 2. 2017

KD Chlebičov, pořádá Bojtesa

Buly Aréna Kravaře
Fotbalové hřiště SK Viktorie Chlebičov

SENIOŘI
Stejně jako každý rok jsme rok 2016 ukončili Mikulášskou nadílkou. Nový rok 2017 zase zahájíme v únoru plesem. Rok 2016 byl pro nás úspěšný. Máme dobrou spolupráci s obecním úřadem a touto cestou bych jim chtěla
za všechno poděkovat. Chtěla bych jim popřát v novém
roce všechno nejlepší a nadále dobrou spolupráci!
Do nového roku 2017
všem seniorům, to je naše vroucí přání:
štěstí, zdraví a Boží požehnání!
Za všechny přeje
Maruš Poštulková

Foto: Reinhold Jakš
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INFORMACE Z OBCE
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Vážení občané Chlebičova,
v termínu od 14. 10. 2016 do 31. 10. 2016 proběhlo
v naší obci dotazníkové šetření za účelem zjištění pocitu bezpečí v obci Chlebičov ve vztahu k městskému
kamerovému dohlížecímu systému. Zastupitelstvo
obce Chlebičov uvažuje o vybudování kamerového
systému v naší obci, a jelikož chceme požádat o dotaci
na vybudování tohoto kamerového systému, je jednou
z podmínek pro podání žádosti dotazníkové šetření
mezi občany. Každé domácnosti v naší obci byl doručen
anonymní dotazník do schránky a dále jste měli možnost vyplnit dotazník v elektronické podobě.
Ve stanovené době se nám vrátilo celkem 67 vyplněných
dotazníků, což činí 22,33 % z celkového počtu rozdaných
dotazníků. Z těchto 67 dotazníků jste 9 zaslali v elektronické podobě. V dotazníku jste měli možnost odpovědět na šest
otázek formou ANO-NE-NEVÍM a na poslední, sedmou
otázku, jste mohli odpovědět volnou formou.
Na otázku č. 3 „Podporujete zřízení MKDS v obci Chlebičov“ Vás celkem 67 % občanů, kteří vyplnili dotazník,
odpovědělo kladně. Rovněž nás velmi potěšilo, že 92 % občanů se cítí v naší obci bezpečně. Na druhou stranu 45 %
odpovídajících občanů nemá potřebné informace ke zřízení
kamerového systému v naší obci. Škoda jen, že jste nevyužili možnost zhlédnout veřejnou prezentaci a také besedu,
kterou si pro Vás komise prevence kriminality připravila.
Přednášející, pan npor. Mgr. Tomáš Martínek z Obvodního
oddělení Policie ČR v Kravařích (dále jen OO PČR Kravaře), měl skvěle připravenou prezentaci včetně názorných
ukázek využití kamerového systému, a to především při
mravnostních deliktech či jiné trestné činnosti.

14denní záznam, tzn. že policisté budou mít 14 dnů na využití
informací z tohoto kamerového systému, poté bude záznam
automaticky smazán. Ke kamerovému systému budou mít
přístup pouze zástupci Policie ČR, nikdo z naší obce nebude mít k těmto informacím umožněn přístup. Ve spolupráci
se zástupci projekční firmy, a především zástupci Policie ČR,
jsou v současné době vytipována vhodná místa pro umístění jednotlivých kamer a také se zjišťuje dostupnost signálu
pro komunikaci mezi jednotlivými kamerami, velínem a budovou OO Policie ČR. O přesném umístění kamer budete následně informováni v případě realizace tohoto kamerového
systému. V žádném případě nebudou kamery snímat soukromí občanů nebo jejich obydlí. Prioritou je zajištění snímání
příjezdových tras do naší obce, včetně SPZ vozidel, a také
prostor kolem základní a mateřské školy. Kamerový systém
bude rovněž vybudován v případě přiznání dotace z programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Výše přiznané dotace na tento kamerový systém může činit až 90 %!!!
O tom, zda se Zastupitelstvo obce Chlebičov rozhodlo požádat o dotaci, a také, jestli jsme byli v případě podání žádosti
úspěšní v získání dotace na vybudování tohoto kamerového
systému, budete informováni v dalších číslech zpravodaje.
S pozdravem
Ing. Pavel Novotný,
předseda komise prevence kriminality
a člen Zastupitelstva obce Chlebičov

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM
MOTOROVÝCH VOZIDEL
Každoročně prosím a upozorňuji majitele motorových

Jelikož mnoho z Vás v dotazníku uvedlo, že nemá potřebné informace ke kamerovému systému nebo mylně napsalo někte-

vozidel, aby v zimním období nenechávali svá vozidla

ré informace, rozhodli jsme se Vám pár základních informací
o kamerovém systému uvést.

kujete tím práci zaměstnancům při odklízení sněhu,

Kamerový systém, pokud bude v naší obci vybudován, nebude provozovat naše obec, ale Policie ČR prostřednictvím
OO PČR v Kravařích. Podmínkou dotace je zajištění 24hod.
on-line sledování, proto budou tuto službu zajišťovat policisté z OO PČR v Kravařích. Kamerový systém by umožňoval

odstavená na chodnících a komunikacích. Komplia hlavně ohrožujete zdraví malých dětí a seniorů.
Věřím, že vozidla z cest a hlavě chodníků přeparkujete
na své pozemky a nebudete nás nutit volat policii.
Za Vaše pochopení Vám předem děkuji.
Ilja Novotný
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 4. listopadu se v naší obci uskutečnil již tradiční
lampionový průvod, a to ne ledajaký. Zúčastnil se ho rekordní počet dětí, rodičů i prarodičů a samozřejmě i mnoho lampionů a světélek. Každé dítě s lampionem dostalo
špekáček, mohlo si nechat na obličej namalovat nějaké
to strašidýlko, jejich rodiče pak grog zdarma.
Celý večer doprovázelo celkem chladné počasí, a tak se
v blikajícím areálu koupaliště příjemně ohřívalo u obří vatry
a gulášové polévky, opékaly špekáčky a koukalo na nebe ozářené krásným ohňostrojem.
Závěrem si zaslouží velké poděkování obec Chlebičov
za zakoupení ohňostroje, občerstvení pro děti i rodiče, malo-

vání na obličej, dále AVZO za táborák a tyčky na táborák,
pan Ryba z Bumbálky za pomoc a občerstvení, Jirka Woch
za bezpečné odpálení ohňostroje a jeho zajištění. Děkuji
všem členům kulturní komise obce, kteří se akce zúčastnili,
panu Radovanu Staňkovi, Martinu Königovi, Kláře Adamíkové, Tomáši Pikovi a dalším pomocníkům: Olině Staňkové, Dominice Wochové, Lucce Pikové, Pavlu Adamíkovi,
Verče, Míše a Nikče. No a samozřejmě všem dětem a jejich
doprovodu. Příští rok na shledanou.
Za KKO Petra Stanjurová

Foto: Ing. Pavel Novotný

MIKULÁŠSKÝ VLAK
Speciální Mikulášský parní vlak se zhruba 70 chlebičovskými pasažéry a také s anděly i čerty vyjel z Třemešné
krátce před polednem v neděli 4. prosince. Po několika
krátkých zastávkách, na kterých se účastníci ochotně
a rádi občerstvovali v pivním vagonu, ukončil svou jízdu
v Osoblaze. Tam čekal Mikuláš s originální nadílkou pod
širým nebem.
Věřím, že se všem výlet líbil a děkuji Lukáši Weissovi
za skvělý nápad a jeho realizaci ve spolupráci s FC Bžž, čertům, andělům a Mikulášovi za program, paní Marii Weissové
a Miladě Weissové za výborné občerstvení, panu Lamlovi
za poskytnutí autobusů do Třemešné a zpět do Chlebičova,
pánům řidičům za příjemnou, bezpečnou jízdu a všem účastníkům za bezvadnou náladu a krásný adventní den!
Zuzana Kašná

Foto: Ing. Josef Mikolajský
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI

Letos všem spolkům přibyla nová akce, a to Dny obce,
která se konala 27.–28. srpna. Každý do toho šel s vervou sobě vlastní a my, zahrádkáři, jsme vsadili na domácí
langoše, čepovanou kofolu a čepované pivo Radegast.
Cílem akce nebylo ani tak si vydělat jako spíše reprezentovat náš spolek i naši obec. Víkend to byl náročný,
ale stál za to. Langoše slavily úspěch, my jsme se báječně
bavili a byla radost obsluhovat jak nové, současné, tak
i bývalé rodáky z Chlebičova. Tato akce se bude konat
každý rok a já věřím, že nám to nadšení vydrží a akce
bude stejně vydařená, nebo ještě lepší.
Po Dnech obce jsme se připravovali na Vinobraní a jako
každý rok byla hudba skvělá, tombola bohatá a k dispozici byl velký výběr vín s velmi příjemnou obsluhou. A přece bylo něco nového: kdo si koupil víno, obdržel k němu
malou drobnost v podobě papírové čepice, klaunského
nosu nebo papírové píšťalky. Zájem nás překvapil a utvrdil v dalším pokračování nových změn. Jelikož je toto poslední příspěvek do zpravodaje v tomto roce, děkuji jménem výboru našim členům i nečlenům, kteří byli ochotni

Foto: archív OÚ Chlebičov

přijít a pomáhat při akcích během celého roku. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na sponzory, bez kterých by
nebyla tak velká a bohatá tombola – děkujeme a zůstaňte
nám věrni i nadále. No a nakonec se sluší popřát i všem
občanům Chlebičova. Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok Vám přeje spolek zahrádkářů.
Příjemné svátky!
Ivana Lavická

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
„ANGELIKA“ CHLEBIČOV
Podzim je v našem spolku ve znamení zabíjačky
a honů. Nejinak je tomu i letos. Zabíjačka proběhla
v říjnu na naší chatě a zúčastnila se jí většina členů.
Výrobky jsme si spravedlivě rozdělili a byly jako
vždy výborné.
Dne 26. listopadu proběhl náš první hon, a to na katastru Malých Hoštic. Honu se zúčastnila řada hostů
z okolních honiteb. Bylo uloveno 28 zajíců a 7 bažantů. Hon jsme ukončili a zhodnotili na klasické poslední leči. Byly předány pamětní listy králi honu

a nejlepšímu psovodu. Tak jako vždy se hon vedl dle
mysliveckých tradic. Letos proběhnou ještě dva hony,
a to 10. prosince a 26. prosince. Oba v katastru Chlebičova.
Po Novém roce proběhne již tradičně náš myslivecký
ples. Ples se uskuteční 11. února 2017 a všichni jsou
srdečně zváni.
Myslivci z Mysliveckého spolku „Angelika“ Vám přejí
klidné Vánoce a zdraví, štěstí v roce 2017.
Martin Hanke

Foto: Karina Janíková
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CHOVATELÉ CHLEBIČOV
Ve dnech 1.–2. 10. se poprvé u nás v Chlebičově konala
okresní výstava králíků, holubů a drůbeže. Byli jsme
pověřeni okresním výborem k pořádání této velké akce,
která byla z našeho pohledu velice úspěšná. Vzhledem
k počtu přihlášených zvířat jsme se rozhodli pořádat ji
v Lipju. Na výstavě bylo možno vidět asi 1 000 zvířat.
Celá příprava byla velmi náročná, museli jsme navozit výstavní klece až z Hatě a Kylešovic. Bylo také nutné zajistit
15 posuzovatelů zvířat s rozličnou odborností.
Pomoc byla i ze strany seniorů, kteří ochotně zapisovali hodnocení, a s přípravou také pomáhali zaměstnanci
obce. Velké díky patří obecnímu úřadu za finanční podporu, hasičům, sportovcům a především AVZU, jejichž
zázemí jsme využívali, ale i všem ostatním, kteří přišli
a pomáhali.
Obrovský dík patří starostovi naší místní organizace panu
Jiřímu Weissovi za výborné zvládnutí celé náročné akce.
V průběhu dvou dnů měli návštěvníci nejen možnost prohlédnout si různé druhy zvířat, ale i pochutnat si na mnohých dobrotách a osvěžit se u našich stánků.
Vyhodnocení a celá akce byla ukončena v neděli v odpoledních hodinách, kdy byly předány poháry a ocenění.
To vše za účasti předsedy okresního výboru chovatelů
Opava a starosty naší obce.
Nejen tuto akci považujeme za úspěšnou, v říjnu jsme se
dále zúčastnili okresní výstavy okresu Ostrava. Na této
výstavě se podařilo všem 4 vystavujícím vyhrát poháry.
Jiří Weis, Walter Rossman a náš mladý chovatel Arnošt
Kurka získali poháry za králíky a Miloš Neborovský
za holuby.

Další akcí byla speciální výstava holubů českých staváků,
kde Miloš Neborovský získal za všechny tři vystavené
kolekce poháry. Tato výstava se konala v Holasovicích.
S panem Patrikem Wiederem jsem se zúčastnil výstavy
vyandotek na Slovensku v obci Sverepec, kde pan Patrik
Wieder vyhrál za své stříbrné vyandotky pohár.
Na konci listopadu byla soutěžní výstava okresních organizací České republiky v Lysé nad Labem, kde za okresní
družstvo vystavoval pan Lukáš Weiss králíky stříbřité divoce zbarvené a pan Patrik Wieder vyandotky.
V prosinci nás čeká výstava Moravy a Slezska v Přerově,
které se zúčastní všichni naši členové se svými svěřenci.
Tento rok byl z našeho pohledu plný úspěchů a pěkných
akcí. Nejúspěšnějším chovatelem tohoto roku, co se týká
získaných pohárů a cen, byl pan Miloš Neborovský,
za což mu velmi gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší místní organizace.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci Chlebičov
za podporu, ale také především občanům naší obce za přízeň při našich akcích.
Srdečně zveme všechny na náš tradiční ples, který se
koná 28. 1. 2017. Je připraven doprovodný program
a bohatá tombola. Předprodej vstupenek je u pana Lukáše
a Jiřího Weisse na ulici Komenského.
Přejeme vám všem překrásné vánoční svátky, plné Božího požehnání, pohody a lásky.
Jaroslav Trávníček,
jednatel ZO ČSCH

Foto: Jaroslav Trávníček
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
SVĚTLO DO ŽIVOTA

V letošním roce naše sdružení uskutečnilo již 10. dvoudenní autobusový zájezd. V sobotu bylo cílovou stanicí město Czestochowa s návštěvou Jasne Góry. Cestou jsme se zastavili na zámku v Ratiborzi, na hradě v Siewierzu
a u rádiového vysílače v Gliwicích.
Neděle byla ve znamení turistiky s výšlapem na zříceniny hradů Olsztyn, Mirow, Bobolice, s konečnou zastávkou
u majestátního hradu Ogrodzieniec.
Rudolf Grygarčík

Foto: Ing. Rudolf Grygarčík

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Konec roku se blíží a máme zde poslední číslo zpravodaje pro rok 2016. Ctěli bychom se s Vámi podělit o to,
co se událo za posledního čtvrt roku mezi námi, hasiči.
V první řadě musíme popřát panu Reinholdu Ihnovi k jeho
životnímu jubileu, kdy 4. 11. oslavil krásných osmdesát
pět let života. A letos je už úctyhodných šedesát osm let
členem sboru v Chlebičově. Přejeme vše nejlepší, hodně
zdraví, klid a rodinnou pohodu.
Naše družstvo veteránů ukončilo svou sezónu na závěrečném vyhodnocení, které se uskutečnilo 15. 10. 2016
v Kravařích. Celkově se umístilo na třetím místě.
Sportovní družstvo se v soutěži MSP celkově umístilo
na devátém místě a závěrečné vyhodnocení celé soutěže
MSP se uskutečnilo 19. 11. 2016 v Bolaticích. Takže sport
máme u konce a budeme se těšit na další sezónu v roce
2017.
I letos se hasiči zhostili úkolu připravit občerstvení u rozsvícení vánočního stromku, které se uskutečnilo v sobotu 26. 11. 2016. Vystoupení si připravily děti naší školky
a školy. U rozsvíceného stromu pak společně zazpívaly koledy. Za odměnu děti zdarma dostaly čaj, dětský punč, tatranku
a párek v rohlíku. Pro starší bylo připraveno na zahřátí také
pití, ale bylo trochu ostřejší. A kdo chtěl něco k zakousnu-

tí, byl mu nabídnut párek v rohlíku nebo sekaná v housce.
Při chladném počasí přišlo obojí určitě vhod. Zcela novou
akcí, u které hasiči nesmí chybět, je prosincové Česko zpívá
koledy.
Na závěr pár slov od srdce: Užijme si krásné, pohodové vánoční svátky a příchod nového roku v duchu klidu, rodinné
pohody, zdraví, lásky ke svým blízkým, a nejen to, ale i ke
všem ostatním. Co více si přát, opět sejít se v roce 2017
ve zdraví a plní elánu.
Za SDH Aleš Gibes

Foto: Ing. Josef Mikolajský
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MŠ CHLEBIČOV
Podzim v naší školce byl opět nabitý zajímavými akcemi.
V září jsme začali zvesela, a to hudebním vystoupením
„Toulavá kytara“, kde jsme si nejenom zazpívali, zatancovali, ale užili jsme si i bublinkovou show. V říjnu nás čekala již tradiční drakiáda. Počasí nám přálo, draci létali vysoko
a na závěr jsme se všichni zahřáli u ohníčku a výborných
špekáčků, které nám opět věnovala firma Latoň & Wieder – moc děkujeme. V listopadu se naše školka na jeden
večer stala školkou čarodějnou, plnou strašidýlek a děti se
svými rodiči mohli prozkoumat její prostory v záři svíček.
Pro všechny to byl nevšední zážitek a za svou odvahu byli
všichni odměněni malou sladkostí i něčím teplým do bříška.
V listopadu také proběhla hloubková kontrola České školní
inspekce, a i když žádná kontrola nebývá pro nikoho příjemná, zvládly jsme ji a byly jsme pochváleny za příjemné klima panující v naší školce a pěknou práci s dětmi. V prosinci
si cestu k nám do školky našla taky spousta bacilů, a tak nás
u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku zpívala jen opravdu malá část. V prosinci nás tradičně
navštívil Mikuláš se svou nadílkou, tentokráte i s veselou

mikulášskou pohádkou. Vyvrcholením pro děti byla pochopitelně vánoční nadílka spojená s vystoupením pro rodiče.
I když byl nácvik besídky narušen vysokou nemocností,
děti se velmi snažily, a tak byly oceněny nejen potleskem svých blízkých, ale i krásnými dárečky od Ježíška.
Do nového roku přeji všem hlavně zdraví, rodinnou pohodu
a úsměv na tváři a nám ve školce zase spoustu nových zážitků, o které se s Vámi podělíme zase někdy příště.
Za kolektiv MŠ
Jana Borunská

Foto: Jana Borunská

ZŠ CHLEBIČOV
ŠKOLNÍ AKCE OČIMA DĚTÍ - JAK TO VYPADÁ V HASIČSKÉ ZBROJNICI
V úterý 15. 11. 2016 šla pátá třída do hasičské zbrojnice
v Opavě. Nejprve jsme se šli podívat do garáží, kde měli
hasičská auta. Jeden hasič nám ukazoval všechny přístroje,
které mají být v hasičském autě. Také nám ukazoval, jak
přenést zraněného do auta nebo do vrtulníku, a vybral mě.
Lehla jsem si na matraci, ve které byly polystyrénové kuličky. Pak hasič vypumpoval vzduch a kuličky ztvrdly a vytvarovaly moje tělo. Pak do matrace zase vzduch napumpoval
a kuličky zase změkly. Ještě nám ukazoval další hasičská
auta. Potom jsme se šli podívat, jak to vypadá u hasičů v jídelně a v posilovně. Cestou jsme viděli poháry, které vyhráli
v soutěžích. Moc se mi to líbilo.
Barbora Blahetková
Navštívili jsme garáže s hasičskými auty a kluci si mohli vyzkoušet i hasičskou helmu a bundu. Kdo chtěl, mohl si potěžkat velké kleště. Když jsme přišli do posilovny hasičů, kluci
z páté třídy se ihned vrhli na činky a holky na boxovací pytel.
Měli tam také horolezeckou stěnu. Ve druhé garáži na nás
čekaly sanitky. Potom už prohlídka skončila. Myslím, že na
to nezapomenu.
Viki Stará

Foto: Kateřina Kudelová
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ZAHÁJENÍ ADVENTU VE ŠKOLE
V posledním listopadovém týdnu jsme měli ve škole napilno. A i když nás postihla chřipková nákaza, vše jsme
zvládli a školu krásně vyzdobili na vánoční jarmark.
Jako každý rok se ve škole nabízely tradiční vánoční dekorace, perníky, sladkosti, keramika, pletené košíky, kosmetika, prádlo a spousta dobrot. Za krásný bezproblémový

průběh celé akce patří velký dík Klubu rodičů. V sobotu
jsme za zpěvu koled odpočítali a rozsvítili krásně nazdobený vánoční strom. Poděkování patří hasičům za teplé občerstvení. Děti svými postřehy vystihly nejlépe, jak tyto akce
vnímaly.
Milena Široká

VÁNOČNÍ JARMARK
Dne 25. 11. 2016 se konal vánoční jarmark v základní škole.
Všechny třídy a chodby byly krásně vyzdobené. Paní učitelky a některé děti se snažily. Jarmark začal ve dvě hodiny
odpoledne. V družině si děti mohly vyrobit svícen, papírový zápich, andílka a přáníčka. Ve třetí třídě se prodávaly
perníčky a dobroty z listového těsta a taky dárečky, které
děti přinesly jako malé dárky. V první třídě jsme si mohli zakoupit plno krásných květin. Třeba vánoční hvězdu.
Ve čtvrté třídě se prodávaly pendreky a náušničky. Hned vedle, v páté třídě, se prodávaly věnečky, papírové ručně vyrobené košíčky a keramika z opavské Stodoly. Já s Anet jsme
prodávaly věnečky a záložky. A konečně poslední třída.
V té se prodávala mýdélka, spodní prádlo a další dobroty
z restaurace Slezská Siesta. Jarmark byl úžasný!
Barbora Holasová
V naší škole se koná před vánočními svátky jarmark. V každé třídě se vystavují a prodávají různé vánoční předměty,
které si mohou lidé zakoupit. Na chodbách jsou vystaveny

obrázky a výrobky, které vytvářely děti z naší školy. V jídelně
jsme si mohli koupit občerstvení a bramborový placek. Vojta
mě prosil, jestli bych s ním mohl prodávat na jednom stanovišti. Já jsem souhlasil a dali jsme si sraz. Prodávali jsme
dárečky, např. hrníčky, olejničky nebo okrasné svíčky. Pěkně
se nám dařilo a všechno jsme prodali. Moc se mi tam líbilo
a příští rok bych se chtěl opět zúčastnit.
Filip Konečný
Vánoční jarmark si užili jak velcí, tak malí. Malí byli nadšení
hlavně ze sladkostí. Byla jich tam velká spousta, hlavně pendreky, oříšky a samozřejmě bonbóny. Velcí zase nakupovali
hlavně květiny a pochutnali si na dobrých plackách v kuchyni. Děti si mohly vyrobit v družině zápichy, věnečky a andělíčky. Perníčky, které upekly a nazdobily děti a také rodiče z
Klubu rodičů, byly ihned pryč. Byly moc dobré. Také dárečky, které posílali do školy rodiče, byly hned prodané. Moc,
moc děkujeme rodičům, že nám pomohli uspořádat tuto akci.
Viki Stará

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 26. 11. 2016 škola připravila zpívání u stromu
a hasiči připravili občerstvení. Děti ze školky a školy zpívaly pod stromem a odpočítaly jeho rozsvícení.
Já jsem také zpívala a odpočítávala.
Moc mi chutnalo občerstvení. Měla jsem párek v rohlíku,
který byl pro děti zdarma, a také dětský punč, který byl
zdarma úplně. Ten jsem si dala hned dvakrát. Mimochodem, akce začala v pět hodin večer, když byla úplná tma.
Moc dětí nepřišlo, protože byly nemocné. Zpívali jsme dohromady se školkou. Stojí vrba košatá, Pásli ovce Valaši,
Vánoce, Vánoce přicházejí, Bude zima, bude mráz a novou píseň Vánoční přání. Holky pískaly na ﬂétnu koledy.
No nevím, co víc. Že jsem šla potom domů, to už teď asi
víte. A něco mě napadlo. Na stromu visely ozdoby dělané
dětmi. Jednu jsem dělala já a jednu i moje sestra. Víte kte-

rou? No ty dva dárky, co visí docela vysoko. Ty s tou mašlí.
Teď už to je asi vše.
Zuzka Weissová

Foto: Ing. Josef Mikolajský
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Návštěva Mikuláše s andělem a čertem je jako každý rok dětmi velmi očekávaná událost. Někteří se
možná obávají, ale vždy zjistí, že čert není vůbec strašidelný, ale je to takový milý čertík. I letos otevřel Mikuláš knihu hříchů, aby zjistil, že v Chlebičově jsou
děti moc hodné a že si zaslouží pochvalu a sladkou odměnu. Děti za sladkosti Mikuláši zazpívaly písničky
a zarecitovaly básničky a dokonce se s ním vyfotily. Tak
zase za rok.
Milena Široká

Foto: Eva Vinárková

ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
SLEZSKÁ TVORBA OPAVA

VÝSTAVA V KULTURNÍM DOMĚ

Ve středu 30. 11. 2016 jsme se vydali na výlet do Opavy.
A to na velice příjemný výlet. Byla to exkurze, která se skládala ze dvou částí. Nejdříve si děti samy ozdobily baňku,
poté jsme se přesunuli k prohlídce výrobny (foukání baněk)
a kreslení baněk.
Bylo to velice zajímavé, vůbec se nám nechtělo odejít, foukání baněk, pak jejich stříbření a samotné kreslení, kdy šikovné paní kreslířky měly jednu baňku stejnou jako druhou.
No a aby to byl výlet se vším všudy, tak jsme si prohlédli vánoční trhy na Dolním náměstí, koupili jsme si něco dobrého
do bříška a už nás čekal jen návrat domů.

Setkání seniorů, které proběhlo v kulturním domě, bylo
obohaceno o výstavu starobylých domácích pomocníků.
A my jsme s našimi dětmi byli pozváni, abychom si prohlédli, jak naše babičky či prababičky vařily, jaké pomůcky
v domácnosti používaly, ale také jaké nástroje se využívaly
k práci na statku. Ve středu v odpoledních hodinách jsme
se vydali do kulturního domu, byla tam spousta zajímavých
předmětů, některé byly hodně staré a nám dalo zabrat, než
jsme přišli na to, k čemu se vlastně používaly. Některé se tak
osvědčily, že jsme zjistili, že se dnes zase vyrábí, takže naši
předci byli opravdu chytří a uměli si dobře poradit.

Zuzana Slavíková

Zuzana Slavíková

VLAŠTOVKIÁDA
Na úterý 8. listopadu jsme pro děti připravily soutěž O nejlépe létající papírovou vlaštovku. Pokoušeli jsme se vyrábět
různé druhy papírových vlaštovek, letadélek, prostě vše, co
by mohlo létat. Některé krásně vzlétly, jiné si to hned namířily směrem k zemi, další se zase párkrát otočily a spadly
jako placka. Ale to byl pouze nácvik. Po přesunu do tělo-

cvičny děti soupeřily podle tříd. Bohužel, pro někoho bohudík, vždy mohou být vítězové pouze 3. Takže po pár kolech
létajících vlaštovek si své místo vybojovali - 3. místo Matěj Borunský, 2. místo Štěpán Holas, 1. místo Prokop Illík.
Ale aby ostatní nebyli smutní, odměna byla připravena pro
všechny.
Zuzana Slavíková

Foto: Zuzana Slavíková
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VESNICE ROKU 2016

KAJLOVEC – V MOŘI JE MÍSTA DOST

Školní rok začal s jednodenním zpožděním, protože
obec Velké Hoštice se po vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 zúčastnila soutěže celostátní,
a právě 1. září navštívila Velké Hoštice hodnotící komise.

Cyklisticko-branný adaptační kurz v kempu Kajlovec,
který se letos uskutečnil 13.–16. září, pořádáme každoročně již mnoho let, aby se seznámili, poznali a spřátelili žáci
z Chlebičova, Malých a Velkých Hoštic a z Kravař, kteří
přicházejí do naší 5. a 6. třídy.

Do soutěžního programu byli zapojeni někteří učitelé, žáci
naší školy i škola sama. Z toho důvodu ředitel školy po dohodě
s vedením obce odložil začátek šk. roku na pátek 2. září.
Všechno to začalo v 7.00 mší svatou a v 8.00 shromážděním před školou, nové prvňáčky jsme přivítali prvňáčkovskými čepičkami a také jsme po MD přivítali p. učitelky
Mgr. Malchárkovou a Mgr. Vítkovou.

Letos byl kurz zaměřen na podmořský svět a zámořské objevy. Obyvatelé jednotlivých chatek byli tentokrát Lovci perel,
Žraloci, Objevitelé, Murény, Mořské panny atd. a v průběhu
pobytu soutěžili v disciplínách, které jim měly přiblížit život
v moři a útrapy zámořských objevitelů a které je měly samozřejmě pobavit. Všechno jsme stihli, všechno se povedlo
a dokonce i počasí nám přálo.

SBĚR PAPÍRU – středa 21. 9.
Díky spolupráci rodičů a rodinných příslušníků jsme nasbírali 3 kontejnery – celkem 9 800 kg!
Nejlepší třídy:
2. třída 1 843 kg = 80 kg/žáka
7. třída 2 190 kg = 73 kg/žáka
5. třída 1 424 kg = 70 kg/žáka
Nejlepší jednotlivci: 1. Kuba Krayzel (2. tř., 423 kg),
2. Petra Hořínková (7. tř., 364 kg), 3. Eliška Přidalová
(2. tř., 340 kg).
Děkujeme nadšeným žákům a rodičům, kteří tak nejen pomáhají životnímu prostředí, ale umožňují škole přispívat
dětem na jízdné, soutěže, na charitu, na Kajlovec, na odměny za úspěchy, vstupné na kulturní akce!
CHEMIE SE NEBOJÍME
Rok se s rokem sešel a deváťáci mají opět možnost rozšířit si své teoretické vědomosti v praxi. Znovu je čeká
rok plný výprav za chemií, kdy objeví její krásu, dostanou se do různých podniků a do škol. Do konce roku je
čeká Galvanovna Opava, Teva training centrum, Landek
Petřkovice, lékárna Kravaře a cukrovar Opava. Poděkování patří p. uč. Komárkové.
DRAKIÁDA
Drakiáda se tradičně uskutečnila v areálu Pekliska.
Počasí moc nepřálo, ale nakonec se sešlo několik desítek dětí s rodiči. Maminky donesly napečené dobroty,
tatínci běhali po poli s draky a kdo chtěl, si pak opekl
špekáček. Všechny děti, které přišly s drakem, dostaly
sladkou odměnu.

Veliké poděkování patří starostovi obce Chlebičov panu
I. Novotnému a panu J. Poštulkovi, kteří umožnili přivezení
zavazadel a zásob na Kajlovec obecní dodávkou, každodenní
dovoz obědů ze školní jídelny a odvoz zavazadel po ukončení akce. Poděkování patří učitelkám p.Vítkové, p. Malchárkové, které připravily celý program a pomůcky, p. Vítkovi
a Staňkovi, kteří dohlíželi, starali se, stavěli tratě, organizovali, vyhodnocovali soutěže, připravovali snídaně, zajišťovali
fotodokumentaci, dovoz potravin atd. Díky patří také I. Malchárkovi, který z celé akce připravil DVD film pro všechny
účastníky. Dík patří i dětem, které se po celou dobu chovaly
vzorně.
EXKURZE V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
V pátek 14. 10. vyrazili žáci 5. třídy na exkurzi do Opavy,
aby si rozšířili své obzory. Ve škole se naučili teoreticky třídit odpad a tam viděli vše v praxi. Prošli jsme celý
podnik, viděli třídicí linku, manuální práci zaměstnanců
a dozvěděli se, co bude s odpadem dál, jak a kam se odváží a dále zpracovává. Byli jsme překvapeni, jak to zde
funguje.
SPOLUPRÁCE ŠKOLA – RODIČE
Naše škola se zapojila do projektu, který se zaměřuje na
tematické setkávání a spolupráci s rodiči. Celkem se bude
jednat o 6 setkání po dvou hodinách, která musí být zrealizována do 2 let. První setkání bylo určeno pro rodiče
žáků 7., 8. a 9. tříd. Přednášela psycholožka Lenka Binová z Brna na téma ZMĚNA POSTOJŮ V OBDOBÍ PUBERTY, SOCIÁLNÍ A OSOBNOSTNÍ ZRALOST PŘI
VOLBĚ POVOLÁNÍ, PROFESNÍ ORIENTACE PRO
BUDOUCNOST aj. O dalších tématech a termínech bude
informovat p. uč. Petra Komárková.
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LAMPIONOVÝ VEČER
Lampionový večer proběhl v úterý 25. 10. Děti ZŠ a MŠ
absolvovaly průvod obcí a zámeckým parkem, plnily úkoly
na stezce odvahy a nakonec s rodiči opekli špekáčky. Závěr
patřil velkolepému ohňostroji.
ÚSPĚCH NATÁLKY SOBKOVÉ
Dne 9. 11. se vybraní žáci 5. třídy zúčastnili vědomostně-dovednostní soutěže Kvarteto na ostravském gymnáziu
PORG. Nejlépe z nich dopadla Natálka Sobková, která se
umístila na vynikajícím 13. místě ze 193 dětí! Poděkování
za přípravu patří p. uč. Stanjurové.
AUDIOVIZUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POŘADY
Každoročně se žáci 5.–9. tříd zúčastňují vynikajících zeměpisných pořadů. Letos v říjnu v kině Mír o Filipínách
a v listopadu v loutkovém divadle o Brazílii. Vstupné je
vždy 60 Kč, z toho 50 hradí škola z peněz SRPŠ. Poděkování patří p. uč. Víchové za organizaci.
VICEMISTRYNĚ SVĚTA!
Naše malá velká tanečnice Beátka Prokšová reprezentující opavskou taneční školu Dance4life získala ve středu
2. 11. v soutěži malých tanečních skupin na mistrovství světa
ve Švédsku nádherné 2. místo!!! A v neděli 6. 11. v Brně
v celostátní soutěži malých skupin 1. místo a v sólo tanci
3. místo!!! Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
SOUTĚŽ V OSTRAVSKÉ ZOO
9. 11. se devět sedmáků s p. uč. Komárkovou zúčastnilo

podzimní části soutěže v zoo na téma papoušci. V konkurenci 147 družstev se umístili na 54.–57. místě.
ÚSPĚCH VE STOLNÍM TENISU
Dne 22. listopadu se chlapci z deváté třídy zúčastnili okresního finále ve stolním tenise. V konkurenci devíti škol se
naši chlapci umístili na skvělém 3. místě! Naše družstvo
hrálo ve složení: Africo Simon, Jan Hollesch, Matěj Gregořica a Patrik Pavelek pod vedením p. uč. Vítka.
NÁVŠTĚVA CHLEBIČOVA
V pátek 25. 11. navštívili žáci a vychovatelky školní družiny vánoční jarmark v chlebičovské škole a velmi se jim
tam líbilo. Už se těšíme na příští rok.
VEČÍREK SRPŠ
Na podzimním večírku SRPŠ jsme se v dobré náladě sešli
v pátek 25. 11. v zámecké vinárně. Dobře jsme se pobavili, zatančili si na oldies diskotéce, ochutnali speciality zámecké kuchyně a svatomartinské víno. Výtěžek z večírku
(7 400 Kč) dáváme tradičně na „adopci na dálku“.
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
Již potřetí jsme spolu s rodiči, dětmi z MŠ a s rádiem Impuls v pátek 9. prosince vypouštěli balónky s přáním Ježíškovi.
Vypustili jsme rekordních 345 balónků. Po vypuštění probíhaly v celé škole vánoční dílničky, jarmark
a vánoční besídka žáků 1. stupně. Všem organizátorům
a účinkujícím hercům a zpěváčkům děkujeme za krásnou
předvánoční atmosféru.

Foto: archív ZŠ

Krásné, zasněžené Vánoce plné pohody,
hodně štěstí a zdraví v novém roce přejí žáci, učitelé ZŠ Velké Hoštice a Mgr. R. Staněk.
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MLADÝ TALENT – MATĚJ BORUNSKÝ
Že máme v Chlebičově šikovné děti, dobře víme.
O tom, co je baví a v čem vynikají, píšeme v rubrice
Mladé talenty. Tentokrát je věnovaná všestrannému
sportovci, žáku 4. třídy ZŠ v Chlebičově, Matěji Borunskému.
Sportu se začal organizovaně věnovat ve 4 letech, kdy se
– po vzoru svého otce – stal členem Orientačního klubu
Opava. Tento sport v sobě spojuje nejen dobrou fyzickou
kondici, ale také orientaci v neznámém terénu. Orientačnímu běhu se věnuje stále a dosáhl již na řadu umístění
v různých závodech.
K orientačnímu běhu si Matěj přidal fotbal a je členem SK
Viktorie Chlebičov.
Matěj je velmi aktivní a pravidelně se zúčastňuje různých
běžeckých závodů. Mezi jeho velké úspěchy patří vítězství
v závodě Opavská míle, druhé místo v závodě Čokoládová tretra, první místo v přespolním běhu Fachmann kros
či třetí místo v závodě Silesia Hervis kros maraton. Úspěšně také reprezentuje místní základní školu, např. při závodě
na kolečkových bruslích, atletickém čtyřboji či ﬂorbale, kde
se umisťuje na předních pozicích.
Nezahálí ani v zimních měsících, to se naplno věnuje lyžování, a to jak sjezdovému, tak běžeckému. V loňském roce
se dokonce jako jeden z nejmladších účastníků zúčastnil závodu Karlovská 50, kde na běžkách absolvoval trať v délce
15 km.

Trenuje 2–3x týdně, ale i ve volném čase neustále někde pobíhá či kope do míče. Sport je pro Matěje prioritou a už nyní
zvažuje, že bude studovat na některé ze škol zaměřených
na sport. V několika málo volných chvílích se rád dívá
na televizi nebo hraje na počítači, ale to v jeho naplněném
programu bývá opravdu jen výjimečně.
Matějovi gratulujeme a přejeme, aby se všechny jeho sny
splnily!
Zuzana Kašná

Foto: archív manželů Borunských

TURNAJ VZÁJEMNĚ SE POZNEJME
Obec Chlebičov uspořádala v pátek 9. 9. 2016 už 4. ročník
turnaje v malé kopané „VZÁJEMNĚ SE POZNEJME“.
Tento turnaj slouží nejen k měření na fotbalovém poli, ale je
také o poznání pracovních povinností jednotlivých zástupců
složek. Turnaje se pravidelně účastní tato čtyři mužstva:
Obec Chlebičov, Magistrát města Opavy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava,
a Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava.
Turnaj se odehrál na hřišti s umělým povrchem v areálu ZŠ
a MŠ Chlebičov. Turnaj se hrál na 2 x 10 min., systémem
každý s každým. Vítězem se po zásluze stálo mužstvo PČR
KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, na
druhém místě se umístilo mužstvo HZS Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, třetí skončilo domácí mužstvo obce Chlebičov a poslední skončilo mužstvo Magistrátu města Opavy. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Zbyněk
Tvrdý z HZS Moravskoslezského kraje, nejlepším střelcem

se stal Radim Neuwirth z mužstva PČR KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, a nejlepším brankářem
byl vyhlášen Petr Mlýnek z mužstva Magistrátu města Opavy. Celému turnaji přálo krásné počasí a už se všichni těšíme
na další ročník v příštím roce.
Děkuji všem, kdo se na letošním zdárném průběhu turnaje
podíleli.
Ilja Novotný,
starosta obce Chlebičov

Foto: archív OÚ Chlebičov
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FOTBAL – PŘÍPRAVKA
Máme za sebou podzimní část sezóny, kdy jsme se i my,
trenéři, postupně seznamovali s týmem a zjišťovali, co
,,práce“ s tolika dětmi vůbec obnáší.
Po odstoupení V. Hoštic v průběhu sezóny, které jsme porazili 9:5, jsme ze ziskem 9 bodů, s bilancí 3 výher a 5 porážek a skóre 42:61 obsadili 7. místo. Nejlepšími střelci byli:
M. Borunský 16x, J. Trulej 12x a T. Václavík 6x. Celkově
hodnotíme podzimní část jako úspěšnou, problémy nám dělal
jen příliš úzký kádr, když jsme některé zápasy museli odehrát
jen s jedním náhradníkem.
Zato nám dělá radost, že stále přibývá těch úplně nejmenších
(ročník 2009 a mladší), kteří ještě nehrají své mistrovské zápasy, ale odehráli už pár přípravných utkání. Celkově máme
už 26 dětí. Dokonce jsme museli rozšířit naše trenérské řady
o Marka Tihelku, kterému tímto děkuji za pomoc.

Ihned po skončení podzimní části jsme začali trénovat
v místní hale, kde se budeme scházet jednou týdně celou zimu.
Určitě sehrajeme i pár zápasů s okolními týmy a zúčastníme
se turnajů v okolních obcích.
Dne 3. 12. jsme pořádali už tradiční Mikulášský turnaj, kterého se zúčastnilo šest týmů. Nehrálo se na body ani umístění, šlo hlavně o hru a zábavu dětí. Na závěr dorazil i Mikuláš
s čerty a andělem a všem rozdal stejné odměny. Myslím,
že se turnaj vydařil a všichni jsme si ho dostatečně užili.
Závěrem bych chtěl poděkovat výboru SK, rodičům a všem
fanouškům za podporu a dětem za snahu, bojovnost, předvedené výkony a všem popřát krásné a klidné prožití svátků
vánočních a vše nejlepší v novém roce.
Za trenérský tým Roman Novák

Foto: Roman Novák

FOTBAL – STARŠÍ ŽÁCI
Po deseti sezónách v soutěži mladších žáků jsem měl
trošku obavy, jestli ten přechod do vyšší kategorie
a na větší hřiště zvládneme. Ale obavy se ukázaly jako liché! Do soutěže jsme „vletěli“ jako uragán:-)! Porazili jsme
V. Hoštice 7:0, P. Polom 2:1 a po remíze 2:2 s Oticemi jsme
si poradili i s M. Hošticemi 8:3.
V tomto okamžiku se náš tým nacházel na 2. místě tabulky.
Pak však přišly tři porážky v řadě: s Hradcem nad Moravicí 2:6,
s Kylešovicemi 2:7 a se Skřipovem 3:9.
Tato mužstva byla díky vyrovnanosti ročníků nad naše síly,
i tak však musím být s výkony a bojovností (i těch nejmladších hráčů) maximálně spokojen. V žádném utkání jsme „vyloženě“ nepropadli. Nejpilnějším střelcem byl F. Woch, ale

střelecky se prosadili skoro všichni, což je super. Nyní se
nacházíme v polovině tabulky, ovšem důležitější je vidět
u všech zápal pro hru.
Kádr mužstva: V. Filuschová, J. Moša, M. Starý, F. Woch,
R. Kašný, V. Vilášek, L. Trávníček, R. Řeháček, F. Uvíra,
M. Štěpaník, A. Borsutzký, T. Latoň, M. Domanský, A. Dostál a A. Rychlý, asistenti: J. Vilášek a A. Kašný.
Závěrem jako tradičně poděkuji všem, kteří nám pomáhají,
podporují nás a spoluvytvářejí podmínky pro sportování.
Dovolte, abych Vám popřál bohatého Ježíška a pevné zdraví
do nového roku 2017.
Roman Stanjura
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FOTBAL – „A“ MUŽSTVO
Fanoušci a příznivci SK Viktorie,
skončil nám fotbalový podzim a naše mužstvo se nachází na lichotivém 6. místě tabulky 1. A třídy se ziskem
20 bodů a skóre 27:22. V tabulce domácích utkání jsme
na 8. místě za zisk 12 bodů při skóre 14:8. V tabulce
venkovních utkání se hřejeme :-) na 3. příčce se ziskem
8 bodů a skóre 13:14.
Našimi nejlepšími střelci jsou:
Jan Radek – 8 branek (3. místo v soutěži), Jirka Hollesch –
4 branky, Lukášové Gabaj a Černín – po 3 brankách.
Nejvíce odehraných minut mají :
Jirka Majewský – 1170 (nechyběl ani minutu), Filip Linda
– 1164, Lukáš Haas – 1117, Libor Villaschek a Jan Radek
– 1080.
Během podzimní části (včetně letní přípravy) mužstvo absolvovalo 32 tréninkových jednotek, které měly velmi slušnou účast. I toto má určitě pádný vliv na podzimní uspokojivé výkony na hřišti. Hráči L. Gabaj, J. Majewski, F. Linda,
L. Villaschek, M. Džierža a M. Elek měli 90% účast
na trénincích. Bohužel se nám nevyhnula zranění, a tak
část soutěže promarodili A. Korbel, J. Hollesch, J. Otlík
a D. Řehulka.
Když to vezmu úplně od začátku, tak kdyby mi někdo ještě
10. července řekl, že budeme mít po podzimu dvacet bodů
a budeme šestí, nevěřil bych mu. Měli jsme velké potíže
se složením mužstva, nakonec se to však s velkým přispěním našeho klubového předsedy Kamila Stanjury, Jaroslava
Cimingy a v neposlední řadě i obce podařilo, za což jim
patří velké dík stejně jako všem, kterým osud SK Viktorie
není lhostejný.
To vše je za námi, tak mi dovolte jen nastínit, co čeká naše
hráče přes zimní přípravu, na které se budeme svědomitě
připravovat na jarní – určitě náročná – mistrovská utkání.
Sehrajeme 6 přípravných utkání na naší UT, a to vždy
v sobotu od 14 hod. (11. 2. – 1. utkání). Tréninky budou
probíhat střídavě v hale a na UT. O všech novinkách Vás
budeme informovat na webových stránkách či facebooku
SK Viktorie.
Závěrem Vám, příznivcům našich červenočerných barev,
chci poděkovat za přízeň, které se nám hojně dostávalo během utkání.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků.
Vilém Axmann

Konečné tabulky – podzimní část SR 2016/2017
Muži I. A
Družstvo

Z

+

0

-

Skóre

Body

1

Ludgeřovice

13

7

5

1

31:18

26

2

Stará Bělá

13

7

4

2

31:18

25

3

Štěpánkovice

13

7

1

5

25:25

22

4

Štítina

13

6

3

4

23:22

21

5

Kravaře

13

6

2

5

28:21

20

6

Chlebičov

13

6

2

5

27:22

20

7

Jakubčovice

13

6

2

5

24:20

20

8

Oldřišov

13

5

4

4

37:34

19

9

Darkovičky

13

4

4

5

21:22

16

10

Bolatice

13

5

1

7

11:16

16

11

Vítkov

13

4

2

7

27:26

14

12

Krásné
Loučky

13

4

1

8

17:33

13

13

Mokré Lazce

13

3

3

7

20:27

12

14

Bohuslavice

13

2

4

7

18:36

10

Družstvo

Z

+

0

-

Skóre

Body

1

Koběřice

8

7

1

0

67:39

22

2

Rohov

8

6

1

1

68:27

19

3

Hněvošice

8

5

1

2

52:42

16

4

Štěpánkovice

8

4

2

2

46:32

14

5

Kravaře

8

4

0

4

65:52

12

6

Strahovice

8

3

1

4

50:45

10

7

Chlebičov

8

3

0

5

42:61

9

8

Bolatice

8

1

0

7

51:76

3

9

Chuchelná

8

0

0

8

20:87

0

Družstvo

Z

+

0

-

Skóre

Body

1

Hradec
nad Moravicí

7

6

1

0

42:8

19

2

Kylešovice

7

6

0

1

52:9

18

3

Skřipov

7

5

0

2

56:20

15

4

Otice

7

3

2

2

27:24

11

5

Chlebičov

7

3

1

3

26:28

10

6

Pustá Polom

7

2

0

5

18:30

6

7

Malé Hoštice

7

1

0

6

18:39

3

8

Velké Hoštice

7

0

0

7

4:85

0

St. přípravka 1+5

St. žáci 1+7
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FOTBALOVÁ SOUTĚŽ INTERLIGA OPAVSKO
56. ROČNÍK

Letošní soutěže sportovních klubů rekreačního fotbalu
Opava, z. s., se zúčastnilo 7 klubů včetně našeho FA BAR
BOJTESA CHLEBIČOV.
Hrálo se dvoukolově: jaro/podzim. Letos jsme měli v našem kádru dostatek kvalitních hráčů, což se projevilo stálým
vedením celé soutěže až do předposledního kola, kdy jsme
prohráli doma s Hájkem Opava 2:4. V konečné tabulce jsme
tak skončili třetí, se ztrátou 1 bodu na vítěze soutěže OPAVSKO BOLATICE a s dobrým brankovým skóre 55:28. Druhé
místo obsadilo SZK KOBEŘICE. Mezi naše nejlepší střelce
patřil Martin Thiemel, Jiří Hollesch, Roman Novák a Vladan
Novák.
Dne 4. 11. 2016 proběhlo v Malých Hošticích slavnostní vyhodnocení soutěže INTERLIGA OPAVSKO, kde FA BAR

BOJTESA CHLEBIČOV převzal pohár za třetí místo.
Tabulka soutěže 2016:
1. OPAVSKO Bolatice
2. SZK Kobeřice
3. FA BAR BOJTESA Chlebičov
4. HÁJEK Opava
5. SK Palestina
6. POUBA – RENOVA
7. MORAVAN Oldřišov
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za dobrou reprezentaci naší obce, obecnímu zastupitelstvu za podporu a fanouškům, kteří nám chodili fandit jak na domácí, tak i na venkovní zápasy.
Vilém Stiborský

TURNAJ V NOHEJBALE
Nohejbalový oddíl SK Viktorie Chlebičov uspořádal v sobotu 3. září 1. ročník večerního turnaje dvojic pod novým
osvětlením na školním hřišti. Turnaje se zúčastnilo celkem
6 dvojic, vítězi se stala dvojice Marek Elek a David Mucha.
Výsledky:
1.
Marek Elek / David Mucha
2.
Rudolf Havlický / Vojtěch Hubálek
3.
Pavel Poštulka / David Klímek
4.
Petr Dostál / Roman Gallo
5.
Tomáš Armlich / Martin Ryba (Danek Gratza)
6.
Tomáš Sedláček / Václav Sedláček
Děkujeme všem sponzorům turnaje a těšíme se na příští
ročník.
Za nohejbalový oddíl Pavel Poštulka
JUBILEA ČLENŮ SK VIKTORIE
ZA 4. ČTVRTLETÍ 2016

Foto: Mgr. Pavel Poštulka

Jménem SK Viktorie Chlebičov bych chtěl poděkovat všem
členům SK, hráčům, trenérům a výboru SK za celoroční obětavou práci a dobrou reprezentaci naší obce.

15. 10. Hedvika Sedláčková / 60 let
2. 11. Ivana Filuschová / 50 let
18. 10. Miroslav Dostál / 65 let
23. 10. Jiří Stanjura / 65 let

Děkuji všem sponzorům SK, starostovi a zastupitelům obce
Chlebičov za velmi dobrou spolupráci a podporu v roce 2016
a občanům Chlebičova přeji klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2017.
Kamil Stanjura

K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE FUTSALU
SK Viktorie Chlebičov, z. s., uspořádala v sobotu 10. 12. 2016
již 9. ročník vánočního turnaje ve futsalu.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 5 mužstev (Kašaři, Red Bull,
Bojtesa Chlebičov, Černohorský a synové a Chapecoence).
Turnaj se hrál stylem každý s každým na 1 x 15 min. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Red Bull. Celý turnaj řídil
zkušený rozhodčí OFS Opava pan Jaromír Válek.
Celkové pořadí:
- RED BULL – 10 bodů / skóre 22:2
- ČERNOHORSKÝ a SYNOVÉ – 10 bodů / skóre 19:5
- KAŠAŘI – 6 bodů / skóre 10:13
- BOJTESA CHLEBIČOV – 3 body / skóre 10:15
- CHAPECOENCE – 0 bodů / skóre 2:29
Všechna mužstva obdržela za své výkony sportovní pohár
a věcné ceny od sponzorů tunaje – SK Viktorie a obce Chlebičov.
Kamil Stanjura

Foto: Kamil Stanjura

VÝSTUP NA LYSOU HORU
Všechny Vás zdravím.
Nadační fond Pavla Novotného uspořádal v sobotu
1. 10. 2016 v rámci uroonkologické prevence výstup na Lysou horu. Čtyři měsíce příprav, přesto výstup na Lysou horu v
rámci urologické prevence utekl kosmickou rychlostí.
Největší obavy jsme měli z počasí, ale jak se ten nahoře na nás vyřádil s naším zdravím, tak nám v sobotu
1. 10. 2016 vše vynahradil a takové AZURO a hlavně bezvětří nečekal asi nikdo. Moc ti, pane Bože, děkujeme! Na této
akci se nás nakonec sešlo 113!!! Z naší obce jelo nakonec 68
spoluobčanů, a proto jim patří velké díky. Přestože se akce
neobešla bez drobných zdravotních komplikací několika z
Vás, a někteří si sáhli až na dno svých sil, myslím si, že skvělá nálada během celého dne předčila všechny útrapy.
Jménem všech organizátorů bych chtěl tímto poděkovat
všem, kdo mně s organizací akce, vzhledem k mým zdravotním hendikepům, pomáhali. Bez jejich pomoci by se akce
nikdy nemohla uskutečnit. Především mojí ženě Mirce, rodičům, švagrové Nadi a švagrovi Pavlovi, neteřím Zuzce
a Katce, Lojzovi Schuppikovi, Martině Šteﬀkové, Silvě Švrčkové, Tomáši Opluštilovi a dalším. Děkuji rovněž všem sponzorům, kteří se postarali o to, že Vás tato akce stála všechny
tak málo!!! Jmenovitě Františkovi Kojetínskému z Pekárny
Bartošovice za skvělé koláčky ke snídani, Patriku Lamlovi
za zařízení dvou autobusů na trase z Chlebičova do Malenovic, Renému Musilovi z Kofoly, Honzovi Slováčkovi a
Tomáši Opluštilovi ze společnosti Echopix za veškerou podporu a tvorbu letáků a dalších informačních materiálů (hlavně vzhled trička si všichni chválili), Marku Kuchejdovi ze
společnosti PETRsan za skvělý zdravotnický dozor a ochotu,
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Ing. Schmidtové a paní Kerlínové ze Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra ČR za jejich drobné propagační materiály a zajištění osvěty akce, panu řediteli MUDr. Bajgarovi
a paní Adamové z Beskydského rehabilitačního centra Čeladná za poskytnutí minibusu pro svoz imobilních účastníků
výstupu z Chaty pod Lysou na Lysou horu a zpět, Vašku
Ďatkovi za skvělé řízení tohoto minibusu a hlavně užitečný
výklad a v neposlední řadě manželům Švrčkovým z Chaty
pod Lysou, kde jsme měli základnu a kde se o nás od rána
přes pozdní oběd a večer skvěle starali. Také děkuji paní
Havranové za darování mandol pro onkologické pacienty,
kteří se zúčastnili výstupu.
A v neposlední řadě děkuji VÁM VŠEM, kteří jste přispěli na obě veřejné sbírky, které náš nadační fond pořádá.
V sobotu 1. 10. 2016 přispěli účastníci výstupu celkovou
částkou 9 362 Kč na obě veřejné sbírky, jedna byla určena
pro Onkologickou ambulanci Slezské nemocnice v Opavě
a druhá pro Oddělení klinické hematologie Nemocnice
s poliklinikou Havířov.
Na závěr této akce jsme se domluvili, že v příštím roce uskutečníme výstup na Hostýn, takže kdo jste letos chyběl, určitě
neváhejte a včas se přihlaste!!!
Zvláštní poděkování patří všem onkologickým pacientům,
kteří se výstupu aktivně zúčastnili. Celkem nás bylo 8 statečných. Před všemi smekám a patří jim VELKÝ OBDIV!!!
S pozdravem Ing. Pavel Novotný,
předseda správní rady Nadačního
fondu Pavla Novotného

Foto: Ing. Josef Mikolajský
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