ZPRAVODAJ
obce Chlebičov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončilo období prázdnin, dovolených a teplých letních dní a pomalu se přesunujeme do babího léta a podzimu. Školákům začal nový školní rok až 4. září, společně jsme v naší škole přivítali
9 prvňáčků.
Během prázdnin jsme provedli různé investiční akce, které jsme
zdárně do začátku nového školního roku ukončili. Bylo provedeno odhlučnění naší sportovní haly, rekonstrukce keramické dílny,
stavební úpravy v MŠ a nové napojení na kanalizaci pro ZŠ a MŠ.
Z investičních akcí v naší obci jsme v kulturním domě opravili parkety, zařídili přestavbu kuchyně a zakoupili 180 kusů nových židlí.
Tyto prostory nám závidí nejedna obec a já věřím, že si tohoto
majetku budeme vážit a nedovolíme ho ničit.
Zahájili jsme opravu cyklotrasy na Svobodu, zahájili jsme stavbu
odpočinkové zóny „Park Chlebičov“ a výstavbu kamerového systému v naší obci.

V létě u nás probíhaly tradiční kulturní, sportovní a společenské
akce, za které děkuji všem složkám a pořadatelům. Největší akcí
byl druhý ročník „Dnů obce“, který se vydařil, a já věřím, že se našim občanům a hostům program líbil. Poděkování patří hlavní pořadatelce Mgr. Petře Stanjurové a dále Romanu Stanjurovi, Emilu
Klímkovi a Jiřímu Wochovi, kteří se starali o hladký průběh celé
akce. Velkou měrou se o spokojenost návštěvníků postaraly naše
společenské organizace a spolky, které připravily bohaté občerstvení, dále obecní zaměstnanci a členové našeho zastupitelstva,
kteří se již nyní připravují na uspořádání dalšího ročníku.
Zastupitelstvo obce Chlebičov schválilo na svém zasedání finanční dar na obnovu kostela v Gutech u Třince ve výši 50 000 Kč.
Všem zastupitelům děkuji.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji příjemné prožití babího
léta, pevné zdraví, rodinnou pohodu a Boží požehnání.

září 2017

Ilja Novotný

INFORMACE Z OBCE
DNY OBCE CHLEBIČOV 2017
Obec Chlebičov uspořádala v pořadí druhé Dny obce Chlebičov.
Konaly se v sobotu 19. a v neděli 20. srpna v areálu Lipjo Chlebičov
a podílely se na nich všechny místní společenské složky.

jení odpoledního programu ujal folklórní soubor Srubek z nedalekých Štěpánkovic. Hned nato ale pršet přestalo a příznivci tradic
a „prajzského“ umění si nerušeně užívali vystoupení. Závěrečná
produkce celých slavností patřila mladému dechovému orchestru
z Pohořelic s názvem Junior Band, který nadchl všechny návštěvníky moderním pojetím bigbandové klasiky a populární hudby. Byla
to skvělá podívaná a následoval – jak jinak – déšť... To už byl ale
oficiální program letošních chlebičovských slavností u konce a nezbývalo než těšit se na příští.

Po celodenním sobotním dešti se úderem páté hodiny odpolední
počasí umoudřilo, kapky ustaly, a tak jsme si mohli užít pohodovou
atmosféru a příjemné posezení pod širým nebem.

„Atmosféra během Dnů obce Chlebičov byla skvělá. Sklidili jsme
velmi pozitivní ohlasy a už víme, že se slavnosti stanou každoroční
tradicí,“ uvedl starosta obce Ilja Novotný.
Vedení obce děkuje Mgr. Petře Stanjurové, Romanu Stanjurovi,
Emilu Klímkovi a Jiřímu Wochovi za bezvadnou organizaci, zástupcům místních složek a společenských organizací za výbornou spolupráci, občerstvení i zábavu, ale hlavně všem, kteří se přišli bavit
a podpořit Dny obce Chlebičov 2017.
Za rok na shledanou!
Zuzana Kašná

Sobotní večer byl plný hudby a také atrakcí pro děti. Všechny návštěvníky potěšila legenda české country music Věra Martinová
s mladou kapelou, která předvedla obecenstvu průřez své tvorby
v atraktivní podobě. Pokračovalo vystoupení skupiny Elán Revival
s nejznámějšími hity slovenské kultovní kapely, poté následoval
ohňostroj. Po desáté hodině zahájila své vystoupení kapela Jen
Tak Band, která má v Chlebičově mnoho fanoušků a která bavila
publikum až do brzkých ranních hodin.
Děti si užívaly skotačení na různých nafukovacích hradech nebo
si mohly vyzkoušet vodní válce. Oblíbenou zastávkou mezi atrakcemi byl stolek s malováním na obličej a vůbec největším zážitkem byla jízda kočárem taženým koňmi.

foto: Ing. Pavel Novotný

Ani nedělní plány počasí nezkazilo. Za mírného deštíku se zahá-
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ZLATÁ SVATBA
Manželé Jarmila a Friedbert Harasimovi oslavili v sobotu 2. září
výročí padesáti let společného života. Zlatá svatba se konala
v obřadní síni chlebičovského obecního úřadu, kde manželský pár
stvrdil výročí sňatku podpisem do pamětního listu.

foto: archív manželů Harasimových

„Bylo to na den přesně před padesáti lety,“ řekl jako první vzpomínku na svatbu, kterou měli s manželkou právě 2. září před padesáti lety, pan Friedbert. Paní Jarmila se vdávala v dlouhých bílých
krajkových šatech s kratším závojem s myrtovými voničkami, jak
bylo tehdy moderní, a s kyticí karafiátů. „Přála jsem si bílou kytku,
ale manžel zapomněl a koupil karafiáty červené,“ komentuje barvu
kytky paní Jarmila a dodává s humorem sobě vlastním: „málem
jsem se nevdala!“
Harasimovi se po sňatku nastěhovali do podkrovního bytu v domě
jeho rodičů, který si vlastními silami zrekonstruovali a kde bydlí
dodnes. Jako první se jim narodila dcera Petra a po osmi letech
přišel na svět syn Robert.
Pan Friedbert se vyučil a pracoval jako zedník, paní Jarmila vystudovala gymnázium v Opavě a po ukončení studia začínala
jako operátorka ve výpočetním středisku v Ostravě. Později byla
zaměstnána jako mzdová účetní ve spotřebním družstvu Jednota Opava. Manžel byl vždy pracovitý, svědomitý a společenský.
"Je to muzikant-samouk, sám se naučil hrát na kytaru a trumpetu." Paní Jarmilu lidé znají jako vtipnou a veselou dámu, která byla
po dlouhá léta členkou Sboru pro občanské záležitosti obce
Chlebičov a doprovázela spoluobčany při významných osobních
či rodinných událostech. V současné době si oba užívají zaslouženého důchodu. Radost jim dělají jejich tři vnoučata - Michal, Pavla
a nejmladší Kubíček.

Jarmila. „Každý rok jsme jezdili s přáteli stanovat a máme
na tu dobu krásné vzpomínky. S partou z Chlebičova jsme se zase
často a rádi scházeli, manžel hrál na kytaru a my jsme zpívali... užili
jsme si spoustu legrace a máme spoustu pěkných zážitků.“
Za nejdůležitější pro manželský život oba považují toleranci a vzájemné pochopení jeden pro druhého. „Ve volném čase si spolu
rádi zahrajeme karty – amerického žolíka,“ vypráví paní Jarmila
a usmívá se, „na tu chvíli se celý den nejvíc těšíme, ale zároveň
se nejvíc hádáme, protože manžel pořád vyhrává...“
Do dalších společných let jim jménem vedení obce přeji mnoho
zdraví, štěstí, rodinné pohody a radosti nejen z vnoučat!

„Máme moc hezký život. Měli jsme nejspíš štěstí, že jsme
byli vždycky obklopeni rodinou a dobrými přáteli,“ řekla paní

foto: Petr Gattnar

Zuzana Kašná
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INFORMACE Z OBCE
PLÁN AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ
VINOBRANÍ				

16. 9. 2017		

KD v Chlebičově, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

DRAKIÁDA

			

září/říjen 2017		

Hřiště SK Viktorie, pořádá FC Bžž

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY		

1. 10. 2017, 14:00		

Areál zahrádkářů, pořádají Zahrádkáři Chlebičov

BADMINTON ŽENY			

21. 10. 2017		

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

LAMPIONOVÝ PRŮVOD			

28. 10. 2017		

ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

DIVADLO – P. LIŠKA			

26. 11. 2017		

KD v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

VÁNOČNÍ JARMARK V ZŠ			

1. 12. 2017 		

ZŠ Chlebičov, pořádá ZŠ Chlebičov

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

2. 12. 2017 		

ZŠ Chlebičov, pořádá SDH Chlebičov

MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ MINIŽÁKŮ 2. 12. 2017		

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

MIKULÁŠ V KD				

8. 12. 2017		

KD v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

VÁNOČNÍ KONCERT – OKTETO		

10. 12. 2017		

KD v Chlebičově, pořádá obec Chlebičov

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY			

13. 12. 2017		

ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

TURNAJ – FUTSAL

15. 12. 2017		

Sportovní hala Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov

BĚH O CHLEBIČOVSKÝ VĚNEC		

17. 12. 2017		

ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

OBECNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ		

28. 12. 2017, 14:45–16:15		

SILVESTR. ZÁPAS SVOBODNÍ-ŽENATÍ

31. 12. 2017

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

1. 1. 2018		

Buly Aréna Kravaře, pořádá obec Chlebičov

Fotbalové hřiště Chlebičov, pořádá SK Viktorie Chlebičov
ZŠ Chlebičov, pořádá obec Chlebičov

NOVÉ ČERVENÉ KONTEJNERY
Obec Chlebičov uzavřela v letošním roce smlouvu se společností
ASEKOL, a. s., na sběr starého nepotřebného elektrozařízení. Firma
ASEKOL následně v měsíci červnu letošního roku umístila v naší
obci dva červené kovové kontejnery. Jeden kontejner byl umístěn
na parkoviště u budovy základní školy, druhý kontejner se nachází
na parkovišti před budovou technického zázemí (dílen) zaměstnanců Obecního úřadu v Chlebičově (ul. Na Kopci – naproti budovy uzenářství Latoň a Wieder). Zastupitelstvo obce Chlebičov tak
umožnilo Vám, občanům, odevzdat své elektrospotřebiče přímo
do těchto červených kontejnerů, které jsou pro tyto účely určeny.

připravených papírových krabic. Vyšší krabice je určena především
pro zářivky, menší krabice je určena pro ostatní žárovky.

Co patří do červených kontejnerů:
- mobilní telefony, vysílačky, navigace;
- přehrávače mp3, diskmany, rádia;
- notebooky, klávesnice, myši;
- baterie a nabíječky;
- kalkulačky, budíky;
- elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
- menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče
ledu, rychlovarné konvice aj.);
- fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
- žehličky, ruční vysavače;
- další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

SENIOŘI

Obec Chlebičov za tuto službu neplatí ani korunu, tato je společností ASEKOL, a. s., poskytována zdarma. Odevzdaným elektrospotřebičem podporujete zároveň naše handicapované občany,
kteří pro firmu ASEKOL provádějí následné třídění a další zpracování těchto vyřazených elektrospotřebičů.
S pozdravem
Ing. Pavel Novotný, člen zastupitelstva obce

Půlrok jsme ukončili smažením vajec, k tomu nám p. Woch
zahrál na harmoniku a každý dostal po pivě a kávu. Já si myslím, že byli všichni spokojeni!?
Potom dva měsíce prázdnin máme,
vnoučata si pohlídáme.
V září nám OÚ zajistil, jako každý rok, zájezd. Tentokrát jsme
jeli do Jeseníků na Dlouhé stráně. Zájezd se všem líbil a všichni panu starostovi, Hance i Zuzce děkujeme!
Dne 1. 10. budeme mít mši svatou za seniory a tímto Vás
všechny srdečně zveme.
V listopadu bude ještě jedna zdravotní přednáška a potom
se už jenom budeme těšit na Vánoce!
Za všechny Maruš Poštulková

Kromě těchto zařízení máte možnost ve vstupní chodbě Obecního úřadu v Chlebičově odevzdat rovněž své staré žárovky, zářivky (např. garážové zářivky), zdroje halogenových svítidel, ledkové zdroje (např. žárovky do stropních bodovek), a to do dvou
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
ZAHRÁDKÁŘI
Dne 12. 8. proběhl v našem areálu zahrádkářský večer s vyhodnocením každoroční soutěže o rozkvetlé obydlí. Ráno jsme byli
na vážkách, jestli se soutěž uskuteční, ale počasí nás vyslyšelo
a jako zázrakem se vyčasilo.

Blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem ostatním zúčastněným,
a děkujeme za zkrášlování naší obce a inspiraci pro nás ostatní
na příští rok.
Ve dnech 19.–20. 8. proběhl již druhý ročník Dnů obce Chlebičov.
V našem stánku bylo veslo a příjemně, tyto dva dny jsme pojali
ne jako výdělečné, ale jako odměnu a pomoc našim zastupitelům
za jejich pomoc nám jako spolku.

Návštěvnost nás velmi mile překvapila a všem zúčastněným děkujeme, vždyť pro nás je to ta největší odměna, která nám dodává
chuť do dalších akcí. K dostání byl velký výběr jak jídla, sladkostí,
tak i něčeho na zahřátí nebo jen tak na žízeň.

Co se týká prodeje, zůstali jsme věrni pivu, čepované kofole a domácím langošům.

A teď k samotné soutěži:
1. místo: manželé Klimkovi, ul. Haškova 156
2. místo: Ivana Vavřinčiková s partnerem, ul. Lípová 266
3. místo: manželé Trávníčkovi, ul. Sluneční 242
4. místo: manželé Latoňovi, ul. Na Kopci 69
5. místo: manželé Gletníkovi, ul. Sluneční 190

Srpnový měsíc byl pro nás náročný, jelikož jsou dovolené, narozeniny a jiné letní akce. Tímto chci poděkovat všem, kteří pracovali
a pomáhali při obou akcích – bez Vás bychom to nezvládli.
Za zahrádkáře děkuji.

foto: Petr Gattnar

foto: Ivana Lavická

Ivana Lavická

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Tři měsíce utekly jako voda a opět se s Vámi podělíme o to, co se
událo u hasičů a kdo slaví kulaté výročí narozenin. Našimi oslavenci
jsou bratr Robert Hanke – 70 let – a sestra Anna Gracová – 80 let.
Oba dva toto krásné životní jubileum oslaví v měsíci říjnu tohoto
roku. Oběma přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a Božího
požehnání.
Soutěž v požárním sportu MSP se konala 11. 6. 2017 v prostoru
koupaliště Lipjo, kde se naše družstvo mužů umístilo z celkového
počtu 22 soutěžících družstev na jedenáctém místě. K dnešnímu
dni absolvovalo družstvo mužů celkem čtrnáct soutěží. V těchto soutěžích dosáhli krásných výsledků, kdy se umístili dvakrát
na čtvrtém místě a jednou na druhém místě, což bylo historicky
nejlepší umístění našeho družstva. Hoši si také dali rekord v čase
17,37 vteřin. Samozřejmostí této soutěže jsou také zklamání, kdy
se soutěž nedokončí. I to naši hoši několikrát okusili. Zkrátka, také
prohry ke sportu patří. V celkovém pořadí jsou však muži na sed-

mém místě z celkového počtu 20 družstev.
V soutěži Opavské ligy vetránů, která se konala 1. 7. 2017 opět
v areálu Lipja, se družstvo mužů umístilo na třetím místě. Celkové
umístění družstva veteránů po pátém kole je třetí místo. V soutěži
Opavské ligy veteránů v Chlebičově se prvenství ujalo družstvo
ze Štítiny, které také vyhrálo doplňkovou soutěž o Chlebičovský
soudek.
Naše složka se také zapojila ve dnech 19.–20. 8. 2017 k průběhu
oslav Dnů obce Chlebičov, kde jme našim spoluobčanům nabízeli
opečené makrely, pečené maso, pečená kolena, hranolky, čepované pivo a nealko. Věříme, že si každý návštěvník oslav pochutnal
na něčem dobrém, jelikož bylo z čeho vybírat i u dalších stánků
složek naší obce.
Za SDH Chlebičov
Aleš Gibes
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SPOLEČENSKÉ SLOŽKY
CHOVATELÉ
O víkendu 19.–20. srpna se konaly dvě výstavní akce současně,
a to první ve Slavkově u Opavy, kde vystavoval Miloš Neborovský holuby a Jan Černý králíky hototské bílé, za něž získal čestnou
cenu. Další proběhla v Markvartovicích u Hlučína. Tam vystavovali
Jirka Weiss, Arnošt Kurka a Jaroslav Trávníček, který obdržel cenu
za slepičku vlašku zlatě zbarvenou zdrobnělou.

Ve dnech 8.–9. července jsme pořádali naši tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstavní kapacita byla zaplněna a to přispělo
k hojné ůčasti návštěvníků především z řad chovatelů. Zakoupili
jsme dva venkovní stany k pohoštění a zajištění bufetu. Letos se
poprvé podávalo občerstvení venku. Nechtěli jsme znečišťovat
naši pěknou klubovnu. Výstava se nám povedla, návštěvníci chválili
ustájení zvířat i kulturní úroveň této akce. Pro nejúspěšnější vystavovatele byly připraveny pěkné čestné ceny. Každý mladý vystavovatel obdržel upomínkové dárky. Naše výstava má velmi dobrou
pověst u chovatelů a ti se k nám rádi vracejí. Velkým úspěchem
bylo udělení poháru za nejlepší zvíře výstavy pro Jirku Weisse za
králíka vídeňského šedého s 96 body. Tento pohár věnoval okresní
výbor.

Během 26.–27. srpna se konala výstava králíků, holubů a drůbeže
s mezinárodní účastí v Dolní Lutyni. Vystavoval tady Miloš Neborovský holuby a obdržel čestnou cenu. Jana Trávníčková si vezla
domů cenu za vítěznou slepičku. Jirka Weiss a Walter Rossman
vystavili čtyři kolekce králíků.
Jak vidíte, výstavní sezona je v plném proudu. Rád bych ale zmínil
také naši aktivní účast na dnech obce. Všichni jsme se v rámci
svých možností této pěkné akce zúčastnili. Připravili jsme našim
spoluobčanům chutné bramborové placky, smažené tvarůžky
a další pochoutky. Považujeme za samozřejmé se těchto dnů
účastnit – je to propagace našeho chovatelského spolku v obci
Chlebičov.

Týden po naší výstavě se ve dnech 15.–16. července konala výstava Moravy a Slezska v nedalekém Úvalně. Opět jsme se se svými
mazlíčky této velmi pěkné výstavy zúčastnili. Čestnou cenu obdržel Jaroslav Trávníček za kolekci hrabavé drůbeže.
Ve dnech 5.–6. srpna jsme zavítali se svou drobotinou na výstavu
do Holasovic. Měli jsme vystaveny jak králíky, tak i holuby a drůbež.
Velkým úspěchem byl pohár věnovaný okresním výborem pro Jirku Weisse za nejlepší zvíře výstavy, kterým byl králík vídeňský šedý,
opět s 96 body.

Všechny děti a jejich rodiče jsme pozvali 9. září od 13 hodin na dětskou výstavu domácích mazlíčků. Byl připraven doprovodný program s občerstvením. Kdo přišel, dobře se najedl a pobavil. Více
informací nejen o této akci najdete na našich webových stránkách
http://chovatelechlebicov.cz/.
Jaroslav Trávníček

foto: archív Jaroslava Trávníčka

Dne 12. a 13. srpna se Jaroslav Trávníček zúčastnil speciální výstavy klubu zakrslé a zdrobnělé drůbeže v Hradci nad Moravicí. Získal
tady dvě čestné ceny za obě kolekce drůbeže.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ANGELIKA
Léto mají myslivci z MS Angelika spojeno nejen se srnčí říjí, ale
hlavně s našimi mysliveckými dny. Letos nám počasí přálo trochu
více než minulý rok, ale chladnější večery se podepsaly na účasti.
Proto děkujeme všem, kteří přišli a svou účastí podpořili naši činnost.
Příští rok zvažujeme změnit zaběhnuté pravidlo dvou dnů a chtěli
bychom zkusit jeden myslivecký den, který by začínal už v 10.00
hod. a návštěvníci by na Lovce mohli poobědvat. Na výběr by byly
zvěřinové speciality. K těmto úvahám nás vede stárnoucí členská
základna a velké množství jiných akcí, kterých je léto plné. Byli bychom rádi, kdyby se k tomuto návrhu občané vyjádřili.
Do konce roku máme v plánu ještě zabíjačku, tři hony a slavnostní
schůzi s manželkami, kterou pořádáme jednou za dva roky.
Na závěr bych chtěl upozornit občany na výskyt divokých prasat
v kukuřici vedle Luzarových kopců. Prasata se tam vyskytují už
od července v počtu cca 12 kusů. Prosím tedy občany, aby minimalizovali procházky v časných ranních a pozdních večerních
hodinách se svými pejsky, ale i bez psů. Snažíme se tato prasata
lovit z důvodu výskytu prasečího moru v ČR. Nejedná se jen o náš
promarněný čas, ale hlavně o Vaši bezpečnost.

foto: archív Martina Hankeho

Za MS Angelika
Martin Hanke
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ZŠ A MŠ CHLEBIČOV
MŠ CHLEBIČOV
úklid a kolegyním za přípravu a výzdobu tříd. V neposlední řadě
samozřejmě děkuji celému zastupitelstvu v čele s panem starostou a paní ředitelce.
Přeji všem úspěšný školní rok!

Prázdniny se s námi rozloučily a naše školka se opět zaplnila dětským smíchem a štěbetáním. V letošním školním roce máme
ve školce zapsáno 55 dětí, rozdělených do dvou tříd. Ve třídě
Sluníčka – menší děti – srdečně vítáme novou posilu našeho
pedagogického sboru slečnu Pavlu Reichlovou. Ta na nějaký čas
zastoupí paní učitelku Veroniku Baďurovou, kterou čekají milé maminkovské povinnosti.

Jana Borunská, vedoucí učitelka MŠ

foto: Jana Borunská

V naší školce panoval čilý ruch v průběhu celých prázdnin.
V horním patře došlo k probourání nových dveří mezi ložnicí a třídou, proběhla výměna linolea a koberce ve třídě, výmalba celého
horního patra, instalace nových šatnových bloků a další drobnější stolařské práce. Na školní zahradě se postavila nová zahradní
bouda, která bude sloužit k ukládání hraček a odrážedel. Velkou
rekonstrukcí prošla také keramická dílna. Práce se udělalo opravdu mnoho, a tak bych velmi ráda poděkovala všem řemeslníkům,
obecním zaměstnancům, provozním zaměstnankyním za vzorný

ZŠ CHLEBIČOV
ze spolupráce s místními spolky – hasiči, chovateli, zahrádkáři,
s obecní knihovnou, se seniory, se všemi, kteří jsou škole nakloněni a podporují nás.

Milí žáci a přátelé školy,
prázdniny uplynuly jako voda a nás čeká nový školní rok.
Ani během prázdnin škola neutichla. Překvapením bude
pro všechny nově opravená keramická dílna. Školkové děti
přivítá nová třída. Proměnou projde i jídelna základní školy.
Poděkování patří všem řemeslníkům, kteří se na opravách podíleli.

Děkujeme všem za sponzorské dary, které jsme obdrželi
při tradičních akcích školy. Přejeme žákům i zaměstnancům
školy hodně elánu do nového školního roku.
Za kolektiv školy Mgr. Milena Široká,
ředitelka

Ve školním roce 2017/18 se bude ve školce vzdělávat 55 dětí
a ve škole 66 žáků.
1. třída: 9 dětí – třídní učitelka Mgr. Miroslava Banovcová
2. třída: 18 dětí – třídní učitelka Mgr. Irena Hrubá Vaňková
3. třída: 16 dětí – třídní učitelka Mgr. Petra Samková
4. třída: 13 dětí – třídní učitelka Mgr. Adriana Benšová
5. třída: 10 dětí – třídní učitelka Mgr. Miloslava Kumová

foto: Eva Vinárková

Tak jako v loňském roce budeme pokračovat v tradičních
akcích školy, soutěžích a aktivitách. Již v září začínáme plaveckým výcvikem. Na podzim se můžete těšit na Den zvířat,
Drakiádu, 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 se stává pěknou tradicí. Jaro přivítáme akcemi ke Dni Země. Oslavíme Den dětí a se školním
rokem se rozloučíme kulturním vystoupením pro veřejnost
a školním výletem.
V rámci ekologických aktivit budeme opět sbírat starý papír, hliník a vršky z PET lahví. V loňském roce jsme nasbírali
1 kg hliníku na žáka a umístili jsme se na třetím místě v okrese Opava s finanční odměnou 2 000 Kč. Budeme se těšit
8

ZŠ A MŠ CHLEBIČOV / ZŠ VELKÉ HOŠTICE
ZŠ CHLEBIČOV – DRUŽINA
Atletika ZŠ Englišova

me moc poděkovat za sponzorský dar. Taky chceme poděkovat
rodičům za bohaté občerstvení pro děti k večernímu posezení
a sledování filmu. Děti byly úžasné, celé odpoledne si užily, program byl bohatý a vyčerpávající a moc se nám to líbilo. Už se těšíme na příští rok.
Vaše vychovatelky Zuzana a Eva

Ve středu 14. června jsme se zúčastnili atletického čtyřboje – běh
na 50 m, skok do písku z místa, hod kriketovým míčkem a běh
na 250 m mladší žáci, 500 m starší žáci. Naši školu reprezentovali žáci 1.–4. třídy. Počasí nám přálo a účast byla veliká. Všichni
se snažili, bojovali a také se to vyplatilo, s prázdnou jsme domů
nejeli. Matěj Borunský (4. třída) získal krásné 2. místo. Všechny
děti chválíme a za rok se tam zase vydáme, abychom těch medailí
dovezli více. :-)

foto: Zuzana Slavíková

Spaní ve škole 2017
I tento rok se děti dočkaly spaní ve škole, které bylo naplánované
na úterý 27. 6. I když nás počasí trošičku zlobilo, nakonec vše vyšlo
a odpoledne proběhlo úspěšně. Pro děti byly připraveny soutěže
a spousta zábavy, ukončené jako vždy hledáním pokladu. O večeři se nám postaralo místní řeznictví Latoň & Wieder, tímto chce-

ZŠ VELKÉ HOŠTICE
Od 1. 8. 2017 má Základní škola Velké Hoštice novou ředitelku
– Mgr. Renatu Pospiechovou.

Školní rok začal v pondělí 4. září v 8:00 hodin. Pro zájemce
– děti, rodiče i učitele - byla v místním kostele od 7:00 hod.
sloužena mše svatá. Veškeré další potřebné informace se žáci
dozvědí již ve třídách od svých učitelů.

S novým školním rokem a novým vedením školy nastala od
začátku školního roku podstatná změna: vyučování v Základní
škole Velké Hoštice začíná denně v 8:00 hodin. Budova školy
je pro žáky otevřena vždy od 7:30 a je zajištěn i dozor nad
žáky. Pokud nastane potřeba otvírat školu dříve, po dohodě
s rodiči tak samozřejmě učiníme.

foto: Mgr. Pavel Straub

Milí žáci, vážení rodiče, přeji všem hodně energie a elánu
do nových školních dnů.
Mgr. Renata Pospiechová,
ředitelka
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SPORT
MLADÉ TALENTY – AGÁTKA KÖNIGOVÁ
„Mám ráda rychlý tanec,“ usmívá se Agátka Königová.
Před třemi lety, ještě jako předškolačka, se dala na tancování
a to ji pohltilo. Řeč je o Agátce Königové, která v barvách opavského Dance4live obráží závody po celé republice a se svým týmem
pravidelně sbírá medaile. V loňské sezoně zaujaly svěřenkyně trenérky Daniely Riesové s choreografií Alex a Zebřičky.
Když začne sezona, týdenní program má Agátka jasně nalajnovaný. „Trénujeme třikrát týdně, pak přijdou na řadu soutěže, ale k nim
se musíme teprve propracovat přípravou,“ říká Agátka Königová.
„Baví mě to, už se těším na novou sezonu,“ dodává jedním dechem
osmiletá rodačka z Chlebičova.
Než se Agátka dostane se svým týmem na závody, nějaký čas
to trvá. „Pro každou sezonu máme novou choreografii a ta se musí
natrénovat. Ta poslední byla na motivy animovaného filmu,“ zdůrazňuje malá tanečnice. „S přípravou začínáme hned po prázdninách a první závody nás čekají začátkem března,“ pokračuje Agáta
Königová, která po prázdninách nastoupila do třetí třídy základní
školy v Chlebičově.

je součástí zhruba dvacetičlenné skupiny.
Opavský oddíl patří k předním v republice. Svěřenci trenérky Riesové jsou na soutěžích vidět. „Mám několik medailí, nejvíce si vážím těch z Prahy, z mistrovství České republiky,“ svěřila se Agáta,
které hodně fandí i její brácha Kristiánek.
Malá tanečnice kouká na svůj koníček i v televizi, dokonce i na Star
Dance. „Koukat mě na to baví, ale tancovat bych to nechtěla, je to
moc pomalé,“ směje se.

Jak by se dal charakterizovat tanec, který Agátka dělá? Při pohledu na parket je jasné, že to odvětví spadá do sportu, a to už
svou fyzickou náročností. S přibývajícím věkem roste i náročnost
tréninků. Například k vylepšení odrazu při skocích používají děvčata v přípravě na nohách i závaží. Vrcholem přípravného období
jsou soutěže. Vystoupení skupiny se musí vtěsnat do tří minut.
Navíc vedle výkonu se hodnotí i estetika a nápaditá choreografie.
„Na každou sezonu máme nové kostýmy. Před soutěží se musíme
i nalíčit a učesat, to nám dělají maminky,“ vysvětluje Agátka, která

Tancování malé sportovkyni zabere spoustu času, vedle svého koníčku musí zvládat také školu a kroužky ve škole a školní družině.
A co by chtěla Agátka dělat, až bude velká? „Tancovat a pak být
třeba trenérkou, to by mě bavilo,“ prozradila na závěr.

foto: Veronika Königová

Redakce Opavského a hlučínského deníku
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NELA HUDEČKOVÁ – PLAVÁNÍ
V červnu se Nela zúčastnila Letní olympiády dětí a mládeže
v Brně. Reprezentovala Moravskoslezský kraj v triatlonu (plavání,
kolo, běh) a přestože se tomuto sportu nevěnuje, obsadila v silné
konkurenci 22. místo.
Během letošních prázdnin se Nela zúčastnila plaveckého kempu
v Ostravě pod názvem „Cesta do Tokia 2020“. Měla možnost se
seznámit s novými tréninkovými metodami a trénovat s olympijskými vítězi Cate Campbell (Austrálie) a Rolandem Schoemanem
(Jižní Afrika).

foto: Jitka Hudečková

Přes léto také absolvovala závody v dálkovém plavání. V Tovačově
na trati 5 km obsadila 5. místo. Další závody se konaly na Sečské
přehradě, kde na trati 3 km obsadila 3. místo a na 5 km brala opět
5. místo. V Opavě se zúčastnila závodu na 5 km a po tuhém boji
o medaile nakonec skončila o 3 setiny sekundy opět na 5. místě.
V závodech na Dolní Vltavici brala na 3 km 6. místo a na 5 km
7. místo.
Koncem prázdnin absolvovala soustředění a o víkendu 2.–3. 9.
závodila na Mistrovství ČR kadetů na trati 5 a 10 km. V Českém
poháru v dálkovém plavání se pohybuje na 6. místě v kategorii
kadetů.
Přejeme jí mnoho sportovních úspěchů v nastávající plavecké sezoně, kde bude reprezentovat ostravský plavecký klub KPSOs.

Na fotografii jsou (zleva): Lucia Adámková, Nikola Kopecká, Roland Schoeman, Klára Šimánová, Nela Hudečková.

Jitka Hudečková

NOHEJBALEM TO ZAČALO A NOHEJBALEM TO KONČÍ
Pravidelně začínají prázdniny nohejbalovým turnajem dvojic
a od instalace umělého osvětlení večerním turnajem už i končí.
Denní klání našich borců proběhlo 1. 7. 2017 na asfaltovém hřišti.
Zúčastnilo se celkem šest týmů a již 7. ročník předvedl nohejbal té
nejvyšší kvality. Přes občasnou přeháňku, v tradičně dobré náladě
nakonec zvítězila dvojice Václav Sýkora a Vojtěch Hubálek, druzí
skončili David Klimek a Pavel Poštulka a třetí místo obsadili Petr
Dostál a Rudolf Havlický.

JUBILEA ČLENŮ SK VIKTORIE
za 3. čtvrtletí 2017:
24. 8. Cyril Josefus – 30 let

Druhý ročník večerního turnaje, který se odehrál 1. 9. 2017, musel
být kvůli špatnému počasí přesunut do haly. Celkem osm týmů
pak bojovalo o postup ve dvou skupinách. Poprvé se účastnila
i dívčí dvojice, a to Eliška Stanjurová a Denisa Břenková. Nejlépe si
nakonec rozložili síly Tomáš Tihelka s Tomášem Sedláčkem, druzí skončili Jiří a David Stanjurové a bronz si odnesli Petr Dostál
s Rudou Havlickým.

4. 9. František Hřivňacký – 80 let
17. 9. Jaromír Válek – 70 let
K blahopřání se připojuje i výbor
SK Viktorie Chlebičov.

Děkujeme všem sponzorům (Latoň a Wieder, OÚ Chlebičov,
El Dorádo bar), divákům i aktivním hráčům, stejně tak i místním zahrádkářům za spolupráci a těšíme se na již tradiční vánoční turnaj.
Pavel Poštulka
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SPORT
5. ROČNÍK SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKÉ AKCE S NÁZVEM
"VZÁJEMNĚ SE POZNEJME" SE VYDAŘIL
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Martin Bot z HZS Opava, nejlepším střelcem se stal pan Lazecký z ÚO PČR Opava a nejlepším
brankářem se stal Max Starý z mužstva OÚ Chlebičov.

V pátek 1. září 2017 uspořádala naše obec Chlebičov už 5. ročník
sportovně-společenské akce s názvem "Vzájemně se poznejme".
Jedná se o setkání zástupců OÚ Chlebičov, Magistrátu města
Opavy, ÚO Policie ČR Opava, HZS Opava a nově i Armády ČR,
53. brigáda, ZÚ 3068 Opava.

Děkujeme všem obecním zaměstnancům, kteří nám tuto akci pomohli zorganizovat, dále manželům Pikovým z místního Café bar
El Dorádo za skvělý servis během celého turnaje a rozhodčímu
turnaje panu Válkovi za bezvadně zvládnutý turnaj.

Letos se poprvé akce zúčastnili zástupci Armády ČR, lépe řečeno
53. brigády, ZÚ 3068 Opava. Velmi nás potěšilo, že se setkání zúčastnili i čelní představitelé jednotlivých složek, za Magistrát města
Opavy byl osobně přítomen náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek, za HZS Opava ředitel plk. Ing. Kamil Pastuzsek, za Armádu
ČR náčelník štábu 53. brigády pplk. Ing. Vlastimil Duchoň a za ÚO
Policie České republiky Opava tiskový mluvčí por. Bc. René Černohorský. Přestože předpověď počasí byla všelijaká, počasí nám
neskutečně přálo.

foto: Petr Gattnar

Už se všichni moc těšíme na příští, už 6. ročník...
Ing. Pavel Novotný

Vítězem turnaje a putovní pohár si po zásluze (i když po velkém
boji) odneslo opětovně mužstvo ÚO PČR Opava, na druhém místě skončili hasiči z HZS Opava, na třetím místě domácí zástupci
OÚ Chlebičov, na čtvrtém se umístil Magistrát města Opavy a poslední skončili zástupci Armády ČR, 53. brigády, ZÚ 3068 Opava.

47. ROČNÍK MEMORIÁLU ALFRÉDA BITOMSKÉHO V KOPANÉ
SK Viktorie Chlebičov uspořádala v sobotu 5. srpna 2017
již 47. ročník Memoriálu Alfréda Bitomského v kopané. Tento turnaj se hraje na počest zesnulého bývalého brankáře SK Viktorie
Chlebičov pana Alfréda Bitomského, který tragicky zahynul na následky zranění během mistrovského zápasu mezi FC MSA Dolní
Benešov a SK Viktorie Chlebičov dne 16. 5. 1971.

se stal Alex Woch z SK Viktorie Chlebičov a nejlepším brankářem
Radim Nestroj z mužstva FK Velké Hoštice. Po ukončení turnaje
následovalo vylosování bohaté tomboly a tento den jsme zakončili
disko karnevalem.
Na závěr bych chtěl jménem celého vedení SK Viktorie Chlebičov poděkovat všem partnerům a sponzorům, kteří věnovali ceny
do naší tomboly, a dále všem členům SK Viktorie Chlebičov a jejich
drahým polovičkám za pomoc při organizování letošního ročníku.
Už se všichni těšíme na příští, 48. ročník tohoto memoriálu.

Letošnímu ročníku přálo slunečné počasí a fotbalového turnaje
se zúčastnily celky domácí SK Viktorie Chlebičov, TJ Slavia Malé
Hoštice a FK Velké Hoštice. Turnaj se hrál systémem každý s každým a jeho vítězem se nakonec stalo mužstvo TJ Slavia Malé
Hoštice, druhé skončilo mužstvo FK Velké Hoštice a třetí domácí
SK Viktorie Chlebičov. Nejlepším střelcem se se dvěma brankami
stal Ondřej Šafarčík z TJ Slavia Malé Hoštice, nejlepším hráčem

S pozdravem

foto: Ing. Josef Mikolajský

Ing. Pavel Novotný,
člen výboru SK Viktorie Chlebičov
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FOTBAL – MLADŠÍ ŽÁCI A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V soutěžním ročníku 2016/2017 se naše starší přípravka umístila
na 6. místě s 23 body. Menší děti odehrály několik přípravných
zápasů a hlavně se na tréninku učily první základy fotbalu. Za uplynulou sezonu bych chtěl poděkovat všem hráčům za odvedený
výkon a všem rodičům za podporu při domácích i venkovních zápasech.

ší žáky (ročník 2005 a mladší) a mladší přípravku (ročník 2009
a mladší). Trenérské trio ve složení Roman Novák, Jiří Hollesch
a Marek Tihelka zůstalo stejné. Po letní přestávce jsme znovu začali trénovat 9. srpna. Účast byla z důvodu dovolených výrazně
nižší, ale věřím, že se začátkem školního roku budou děti opět pravidelně chodit.

Momentálně máme na soupisce přes 30 dětí, a proto jsme se rozhodli do soutěžního ročníku 2017/2018 přihlásit dva týmy. Mlad-

Děkuji starostovi obce a předsedovi klubu za menší finanční podporu, za kterou jsme pořídili trenky, štulpny, brankářské vybavení
a několik teplákových souprav pro větší děti.

foto: Jiří Hollesch

Mladší přípravka odehrála svůj první mistrovský zápas v pátek
1. září v Mokrých Lazcích. Z důvodu špatného počasí jsme odehráli
pouze jeden poločas a zápas skončil nerozhodně 3:3. Mladší žáci
zajížděli ke svému zápasu v neděli 3. září do Zlatník. Po výborném
výkonu, kdy kluci celý zápas odehráli v dešti pouze s jedním náhradníkem, prohráli 2:0.
Na závěr bych chtěl popřát všem dětem, ať se jim v následující
sezóně daří a hlavně ať mají radost ze hry. Rodiče, přijďte podpořit
své děti a vytvořit jim bouřlivou atmosféru.
Za trenérský tým Jiří Hollesch

FOTBAL – DOROST
Kluci přechod na velké hřiště zvládli a věříme, že spoustu soupeřů
herně i výsledkově potrápíme.

Vrátili se nám čtyři kluci z hostování ve V. Hošticích, dva z Opavy a jeden z M. Hoštic. Současný kádr čítá čtrnáct hráčů, což je
na "velký" fotbal na hraně, proto usilujeme ještě přivést alespoň
dva mladé fotbalisty. V "generálce" na nový soutěžní ročník jsme
na našem hřišti remizovali s V. Hošticemi 2:2 (F. Woch, J. Bena).

Kádr mužstva: R. Stanjura ml., M. Hřivnacký, T. Postupa, J. Bena,
D. Havlický, K. Ihn, A. Borsutzký, J. Moša, M. Starý, A. Woch, F. Woch,
L. Trávníček, R. Řeháček, D. Glogar.
Roman Stanjura,
trenér

foto: David Stanjura

Jak asi víte, podařilo se nám po deseti letech, kdy tady fungovala
jen mužstva žáčků, přihlásit do soutěže dorostenecké družstvo.
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SPORT
FOTBAL – MUŽI
P. Polom), M. Němčík – SFC Opava (dříve Kobeřice), J. Radek –
D. Benešov, R. Maloch – Štítina, D. Matyášek – Komárov (dříve
Štítina)

Příprava našeho, opět hodně pozměněného, týmu začala
18. 8. a probíhala tradičně v našich domácích podmínkách. V období prázdnin a dovolených se tým scházel 2 až 3krát v týdnu
na tréninky + přípravná utkání, samozřejmě i účast odpovídala tomuto období.

Kádr mužstva
Brankáři: Josefus, Sýkora
Hráči: Linda, Majewski, Kozelek, Villaschek, Otlík, Černín, Maloch,
Kužel, Metelka, Dzierža, Tesař, Matyášek, Gabaj, Němčík, Radek,
Korbel.

Sehráli jsme 2 utkání a tradiční memoriál A. Bitomského. Výsledkově se nám příliš nevedlo, což nepovažuji za nejdůležitější,
ovšem výkon na turnaji minulý týden byl velkým zklamáním asi
nejen pro mě. Potěšitelná je účast 3 dorostenců v přípravě –
A.Woch vstřelil 2 branky, J. Bena a K. Ihn.

Výsledky našich mužů v úvodu soutěže:
SK Viktorie – Kravaře 2:0
Oldřišov – SK Viktorie 3:3
SK Viktorie – Velké Heraltice 2:1

Změny v kádru mužů:
Odchody
L. Baďura a M. Elek - Malé Hoštice
L. Sedláček, T. Levák, J. Hollesch – konec kariéry – všem hráčům
děkujeme za dlouhou sportovní kariéru a přejeme hodně úspěchů
v další (trenérské či funkcionářské) činnosti v našem klubu.

V mistrovském utkání s V. Heralticemi byli připraveni nastoupit k utkání naši dorostenci K. Ihn, J. Moša
a M. Starý (2002), který se v závěru objevil na hřišti. V historii našeho klubu je to určitě nejmladší hráč v mužské kategorii.

Příchody
F. Metelka – SFC Opava, L. Kužel – SFC Opava (dříve Krnov,

foto: Ing. Josef Mikolajský

Vilém Axmann, trenér
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