1/2012

Obec Chvalíkovice
(z archívu OÚ)

Vážení spoluobčané,
od 1. Ledna 2012 byla nově zřízena při OÚ
Komise pro kulturu a sport.
Zároveň se k Vám dostává nový čtvrtletní časopis
obce Chvalíkovice, kterým bychom Vám chtěli
přinášet informace
o dění v naší obci.

Redakční rada:
Stanislava Hendrychová
Jaroslava Mücksteinová

Pokud máte nějaký příspěvek do našeho čtvrtletníku zasílejte své
náměty na adresu:
chv.zpravodaj@gmail.com
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Usnesení č. 16/2012
ze zasedání ZO Chvalíkovice konaného dne 16.1.2012
v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Zaoralová Lenka, Hlaváč Radim, Hendrychová Stanislava,
Beinhauerová Lenka,
PharmDr.Krajíčková Helena, Ing. Binar Břetislav, Németh Jaroslav
Ověřovatelé zápisu : p.Hendrychová a Ing. Binar
1) ZO schvaluje :
a) Ověřovatele zápisu a zapisovatele
b) Program jednání vč. jeho doplnění
c) Snížení odměny místostarosty z důvodu poklesu počtu obyvatel k
1.1.2012
d) Finanční příspěvky na akce Klubu rodičů při MŠ v r. 2012
- Dětský karneval 26.2.2012
4.000,-Kč,
- Dětský den 2. nebo 3. 6. 2012
4.000,-Kč,
- Doprava do plavání 3-6/2012
10.000,-Kč
e) Finanční příspěvky pro SDH na zajištění kulturních a
společenských akcí v r. 2012
- 10.2.2012 Hasičský ples
1.000,- Kč
- 18.2.2012 Vodění medvěda
2.000,- Kč
- 27.4.2012 Vatra
1.000,- Kč+dřevo
- Meziuliční soutěž
3.000,-Kč dle přidělení
- Okresní liga mládeže
4.000,-Kč dle přidělení
f) Finanční příspěvek pro TJ Sokol
- na nákup věcných cen 6.ročníku halového turnaje v malé kopané ve
výši
2.000,- Kč,
- na nákup cen při akci „Den otců“ příspěvek
2.000,- Kč
- příspěvek na novou výzdobu pro plesovou sezonu ve výši max.
10.000,- Kč.
g) Příspěvek na lyžařský kurz pro 4 žáky 7. roč. ZŠ ve výši 700.-Kč
na 1 žáka, celkem tj. 2.800,-Kč.
h) Finanční podporu – dar ve výši 1.000,- Kč Svazu zdravotně
postižených,o.s.,Hradec n/Moravicí.
i) Udělení souhlasu s užitím znaku obce společnosti AKTIV 95
OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava 5 pro účely šíření
sběratelství.
j) Zveřejnění záměru pronájmu místnosti v č.p.120 – kadeřnictví
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2) ZO neschvaluje přípěvek na nákup 3 ks dětských koulí do kuželny.
3) ZO souhlasí s přípravou možné Dohody s TJ Sokol o bezplatné
výpůjčce hřiště, pro účely čerpání dotace
na obnovu travnaté plochy. Dohoda by byla předmětem dalšího
jednání a schvalována až před samotným
podáním žádosti o dotaci ze strany TJ Sokol.
2) ZO ukládá :
a) připravit návrh „Dohody o bezplatné výpůjčce hřiště s TJ Sokol“ Z:
místostarosta, T:únor
b) zpracovat a zveřejnit záměr pronájmu místnosti v č.p.
120 – kadeřnictví. Z: místostarosta, T: ihned
3) ZO bere na vědomí:
a) Rozpočtové úpravy schválené v závěru roku starostkou pod č. RO
6/2011.
b) Postup přípravy rozpočtu na r. 2012

Usnesení č. 17/2012
ze zasedání ZO Chvalíkovice konaného dne 13.2.2012 v zasedací
místnosti OÚ
Přítomni: Zaoralová Lenka, Hlaváč Radim, Hendrychová Stanislava,
Beinhauerová Lenka,
PharmDr. Krajíčková Helena, Ing. Binar Břetislav, Németh Jaroslav
Ověřovatelé zápisu : p. Beinhauerová a PharmDr. Krajíčková
1) ZO schvaluje :
a) Ověřovatele zápisu a zapisovatele
b) Program jednání včetně jeho změn
c) Rozpočet obce na rok 2012 a pověřuje účetní obce jeho podrobným
rozpisem.
d) OZV č.1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, vč. systému nakládání se
stavebním odpadem na území obce.
e) Poskytnutí příspěvku ve výši 2.500,- Kč na občerstvení a nákup cen
pro vyhodnocení mladých
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rybářů na akci pro děti, která se bude konat na rybnících ve
Chvalíkovicích.
f) Kupní smlouvu č. 285/KS/OP/2012 9772/5001/34/12–prodej části
vodovodu Za Humny
2) ZO neschvaluje poskytnutí sponzorského daru na dopravu dětí ZŠpoznávací zájezd do Řecka,
organizovanou obč. sdružením NATURA Opava.
3) ZO ukládá
a) zveřejnit OZV po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ a trvale pak na
webových stránkách obce
4) ZO bere na vědomí:
• Pronájem místnosti kadeřnictví v budově 120/9
• Odborná příprava požárních hlídek určených k zabezpečování akcí v
Sokolovně – plesová
sezóna – proškolení proběhlo 2.2.2012 v zased. místnosti OÚ
• Diakonie Broumov – humanitární sbírka - únor 2012
• Odpisový plán obce na rok 2012

ŽELEZNÝ
BROD
KMOTROVSTVÍ

-

CHVALÍKOVICE

- 65

LET

Vzhledem k tomu, že se nám do posledního čísla Naděje nevešel
článek o návštěvě zástupců města
Železný Brod, přinášíme Vám
bližší informace v tomto čísle.
U
příležitosti
65.
výročí
Kmotrovství
se
Železným
Brodem jsme zaslali zvací dopis
představitelům
města.
Naše
pozvání bylo s nadšením přijato s
tím, že v polovině září se v
Železné Brodě koná již 5. ročník sklářských slavností "Skleněné
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městečko", a tak se stalo, že jsme byli pozváni napřed my k nim.
Návštěva u nás se tím posunula až na listopad 2011. Zastupitelé města
Železný Brod toto pozvání přijali a ve dnech 16.11. - 18. 11. 2011 do
naší obce přijeli zástupci města Železný Brod, který je v letošním roce
již 65 let kmotrem naší vesnice.
Nejprve krátce z historie o tomto kmotrovství:
pomohla jí při jejím znovuvybudování. Mezi městy, která se na výzvu
přihlásila bylo i město Železný Brod. Jemu pak byla přidělena obec
Chvalíkovice. První návštěva se uskutečnila 17. dubna 1946. Od té
doby se traduje toto kmotrovství, kdy nám město Železný Brod
pomáhalo jak se dalo. V roce 1946, tedy rok po válce, kdy většina
obcí v našem kraji byla poničena v důsledku II. světové války,
Moravskoslezský rozhlas vybízel
města, která z války a okupace
vyšla bez pohromy, aby si
některou poškozenou obec vzala
jako svou chráněnku a Posílalo
oblečení pro občany, jezdili zde
pomáhat znovubudovat obec,
chvalíkovické děti jezdily do
Železného Brodu na prázdniny.
Celý průřez tímto kmotrovstvím popisuje p. Sochor - kronikář
Železného Brodu v Kronice přátelství a lásky, kterou se nám podařilo
v roce 2006 vydat v tištěné podobě a každá rodina v obci ji obdržela.
Proto, kdo by chtěl vědět více, zajisté ji doma najde. Byli jsme proto
rádi, že zastupitelé města Železný Brod v čele se starostou p. Andre
Jakubičkem přijali naše pozvání a v těchto dnech naši obec navštívili.
Je pravda, že pamětníků ubývá a jak jsme navzájem zjistili nikdo jak z
jejich zastupitelů, tak z nás, první roky tohoto kmotrovství nezažil.
Byli jsme velmi rádi, že pozvání přijala i p. Vozková, která je
současnou kronikářkou města Železný Brod a právě její otec p.
František Sochor se podílel spolu s ostatními na založení tohoto
kmotrovství. Připravili jsme proto program, aby se i oni seznámili s
historií a přátelství se rozvíjelo dále. Prohlédli si nový obecní úřad
spolu s mateřskou školou. Všichni jsme se prošli Železnobrodskou
ulicí, kde nás na konci u hasičské zbrojnice, čekali 4 zástupci hasičů a
předvedli nám zrekonstruovanou hasičskou stříkačku a připravili pro
všechny malé pohoštění. Po obědě jsme společně odjeli do Památníku
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II. světové války v Hrabyni, kde jsme si prohlédli expozice. Večer pak
následoval turnaj v kuželkách v místní kuželně a večeře v restauraci u
Golema. Druhý den se nám podařilo pro hosty zajistit komentovanou
prohlídku města Opavy zakončenou výstupem na Hlásku. V
odpoledních hodinách pak prohlídku zámku v Hradci nad Moravicí s
průvodkyní. Celá návštěva se nesla v přátelském duchu a nikomu se
nechtělo loučit. Doufáme, že se toto přátelství ponese dál do dalších
let, jak si to přál i pan František Sochor, který kroniku končil slovy:
"Naši ochrany už dávno nepotřebuje. Kronika přátelství a lásky mezi
Chvalíkovicemi a Železným Brodem končí. Nekončí však - jak pevně
věříme - naše vzájemné přátelství ani láska mezi rodinami a
jednotlivci". (1976)
Sta.Hen.
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...
V sobotu 7. 1. 2012 se opět jako každoročně rozběhli koledníčci v naší
obci, aby podpořili projekt charity Tříkrálovou sbírku. V naší obci
vyšli do sobotního dopoledne
se zapečetěnými kasičkami
3
skupinky. Vedoucí skupinek byli
rovněž občané naší obce paní Anna
Hendrychová,
paní
Bohuslava
Rozsívalová
a
pan
Rostislav
Beinhauer za což jim patří velké
poděkování. Je
zároveň velmi
potěšující, že z řad malých školáků i
předškoláků byl velmi velký zájem,
aby mohli ztvárnit slavné TŘI KRÁLE. V některé skupince dokonce
nejen zpívali, ale i hráli na flétničku, což hezky umocňovalo
povánoční náladu. I když celkem dětí, které představovali
tři krále bylo více, nebylo to vůbec na škodu, protože o třech králích
víme, že to byli mudrci, kteří podle novozákonních evangelií
navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato,
kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména
Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě
středověké legendy. Dále pak v katolických zemích se píše
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posvěcenou křídou na dveře domů zkratka K † M † B †. Tato
zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus
mansionem benedicat - ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý
rok - proto se za třetí křížek píše letopočet). (viz Wikipedie)
V naší obci se tak vybralo do kasiček pro potřebné
19 979,-Kč. Účastníci tříkrálové sbírky děkují všem občanům, kteří na
tuto akci přispěli a zvlášť děkují i malí koledníčci za dobrotky, které
dostali.
Sta.Hen.
CHVALÍKOVICKÉ MASOPUSTNÍ VESELÍ
Jako každoročně, tak i letos naší obci prošel v sobotu
18. 2. 2012 masopustní průvod. Co je to masopustní veselí snad ani
nemusíme připomínat. Možná pro
mladou generaci.
Masopust, nebo-li karnevalové
období bylo v minulosti období od
Tří králů do Popeleční středy, kdy
začíná
postní
období
před
Velikonocemi. V této době se
konaly plesy, tancovačky a hostiny,
byl to svátek hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Vyvrcholením byla maškarní zábava, která probíhala zpravidla
v úterý před Popeleční středou, protože od tohoto dne začínal
čtyřicetidenní půst. Součásti oslav byl obřadní průvod masek, který
obcházel s muzikou vesnici. Dnes většinou tuto oslavu pořádá některá
složka v obci, a protože většina lidí je plně zaměstnána, koná se tento
průvod v sobotu před Popeleční středou. Mnohde se vybírá do košíku
vejce, slanina, kořalka, koblihy atd. Ty jsou později společně
konzumovány.
V naší obci tento průvod pořádá již tradičně Svaz dobrovolných
hasičů a jako každoročně se tohoto úkolu zhostil na výbornou. Je
zároveň potěšitelné, že jsou do této akce zapojováni i ti nejmladší
hasiči, kteří se letos starali o dětský kočár, kde vezli své zásoby, které
nemohli cestou při zastavování sníst. Muzika Dechového orchestru
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Hradec nad Moravicí hrála, masky v čele s medvědem zastavovaly u
každého domu, tancovalo se a nikde se neodešlo s prázdnou. Dokonce
i počasí dnes přálo. Všem, kteří se na pořádání masopustního veselí
v naší obci podíleli patří velké poděkování, protože jsme rádi, že se
v naší obci tyto tradice udržují.
Sta.Hen.

NOVÁ VÝZDOBA SÁLU
Poděkování Sokolům.
Už nějaký rok se uvažuje jak zamezit tříštění zvuku při pořádání plesů
a kulturních akcích v tak velkém prostoru jako je tělocvična TJ Sokol
ve Chvalíkovicích. Pro zlepšení zvuku
a příjemný poslech hudby se dohodla
Komise pro kulturu a sport se členy
TJ, kteří se každoročně aktivně starají
o výzdobu sálu v době plesů, na tom,
že se pomocí netkané textilie sníží
strop. Toho se velice zdárně ujali
členové TJ Sokol, díky finanční
podpoře
obecního
úřadu
ve
Chvalíkovicích a za pomoci p. Teplanské z Raduně, která vytvořila a
dodala květinové vazby. Výsledkem výzdoby byl kompromis bílo
zelených vazeb s červenou tj. barva sportovců (Sokolů). Konečný
efekt se povedl, je líbivý a výzdoba sálu i schodiště se tak stala
svátečnější, hodná plesové sezony.
Plesová sezona může začít. Všem hostům přejeme příjemný zážitek.
Jar.Mück.
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PRVNÍ LETOŠNÍ PLES VE CHVALÍKOVICÍCH
Dne 10. 2. 2012 se v naší obci uskutečnil již 6. tradiční hasičský ples,
o který je každoročně velký zájem.
Kapacita sálu byla plně obsazena místními i
přespolními hosty. K tanci a poslechu hrála
hudba "Leon a Hanka" z Opavy, která
dodala plesu tu správnou atmosféru. Hráli
až do brzkých ranních hodin, což hosté
velmi ocenili. Zábava byla skvělá.
Program se povedl, kde roztleskávačky
svým vystoupením přispěly ke zpestření celkového večera.
Všem hasičům, kteří se podíleli na organizaci plesu patří velký dík.
Těšíme se za rok.
Mon.Rych. a Han.Bein.

MYSLIVCI SE BAVILI
18.2.2012 se v sokolovně TJ Chvalíkovice konal již tradiční
myslivecký ples s tradičně hojnou účastí místních i přespolních hostů.
Novou plesovou výzdobu tělocvičny umocnily obrazy s mysliveckými
motivy a chvojí vkusně rozmístěné po stěnách "sálu". Začátek tradičně
patřil příchodu myslivců nesoucích hlavní cenu. K tanci a poslechu
hrála skupina Bledule.K příjemné atmosféře večera přispěla i večeře v
podobě zvěřinového guláše.Velký dík patří všem organizátorům této
akce. Ples se líbil a všichni zúčastnění se již určitě těší
na příští plesovou
sezónu.
Vichy
"Pár
slov
od
pořadatele
nebo-li
"Ples
v
číslech".
Mysliveckého plesu se zúčastnilo 194 platících hostů.
Na zajištění pořadatelské obsluhy se podílelo 17 členů MS,
6 rodinných příslušníků, 2 kuchařky, 2 hasiči, 3 členové hudby, to je
dohromady 30 lidí. Na přípravě a na samotném plesu bylo
odpracováno celkem 258 brigádnických hodin. Z toho je vidět, jak
náročné je takový ples organizačně zajistit.
Rad.Sok.
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KDYŽ NA PLES, TAK NA PLES SPORTOVCŮ
Již více než čtvrt století pořádá každoročně TJ Sokol ve
Chvalíkovicích svůj ples sportovců. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
V sobotu 25. 2. 2012 se konal již zmíněný tradiční ples. Pro ty, kteří
chodí každoročně byla viditelná změna již při vstupu do sálu, který
v letošním roce dostal novou
výzdobu. Na každém stole
čekal
pro
návštěvníky
balíček koláčů, který určitě
mile potěšil. Celý ples
doprovázela hudba Duo
Magion, která na tomto plese
hraje již tradičně a zaručuje
výbornou atmosféru. Ples byl
oživen
vystoupením
Mažoretek z Hradce nad
Moravicí a klubem Karate Opava při Základní škole Raduň. Kdo si
přikoupil večeři určitě udělal dobře, protože klasické „vepřo, knedlo,
zelo“ nemělo chybu. Kdo však očekával tombolu, byl zklamán.
V letošním roce se totiž o ceny závodilo. Každý, kdo chtěl a měl
startovní lístek se mohl zúčastnit. Vždy prvních devět bylo odměněno.
Ples se vydařil na jedničku, za což patří poděkování pořadatelům z TJ
Sokol Chvalíkovice
Sta.Hen.
HURÁ A OPĚT JE TADY!!!... DĚTMI OČEKÁVANÝ DĚTSKÝ
KARNEVAL
Letošní dětský karneval se uskutečnil 26.2.2012 v tělocvičně ve
Chvalíkovicích, který se koná tradičně a podle názorů zúčastněných se
jeví jako jeden z nejlépe organizovaných. Karneval navštěvuji nejen
rodiny místní, ale i z okolních vesnic a opavští návštěvníci. Termín si
hlídají, aby karneval nepropásli. Letošní karneval na první pohled
zaujal novou výzdobou, kde všechny stoly rozzářily květy
různobarevných primulí a snížený strop splnil svůj účel.
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Za organizaci vděčíme Klubu rodičů MŠ Chvalíkovice a
p. učitelkám MŠ.
Úvod karnevalu patřil dětem MŠ Chvalíkovice, které vystoupily pod
vedením p.uč. Evy a Katky, kde
nám zacvičily v rytmu dětských
písniček. Moc se jim to
povedlo!
A již mohlo začít veselé
dovádivé odpoledne, o zábavný
program se v posledních letech
stará agentura „Tomino“ v čele
s Tomem a jeho pomocníky.
Během odpoledne byly děti
odměněny bonbóny, balónky, nanuky a v místním bufetu si zakoupily
spousty laskomin.
Závěr karnevalu patřil k obdarování dětí, a to tak, že všechny děti si
odnesly dárek, který získaly tím, že jim rodiče na začátku zajistili
tzv.„kouzelnou obálku“, která vždy vyhraje a vyčaruje radostný
úsměv a tomu se tak stalo i letos.
A o to nám přece jde….
NENÍ NAD RADOSTNÝ ÚSMĚV DĚTÍ … !!!
A že se karneval opravdu vydařil, svědčí postřehy našich dětí MŠ, kde
na otázku:
„Co se Ti nejvíce líbilo na karnevalu?“ … odpověděly:
Předškolní děti:
Ondra:
„Líbilo se mi, jak tam klaun střílel barevné papírky a líbilo
se mi, jak nám dal papíry a my jsme na ně kreslili pohádky. “
Natálka: „předávání dárků, líbila se mi maska od Natálky P.“
Štěpánek: „ …jak nám tam dali šašci papír a my jsme házeli po
mamce a taťkovi, a jak jsme tančili, a jak jsme nalepovali
písmenka…“
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Střední děti:
Adélka:
„Mi se líbilo na karnevale, jak jsme skákali a tancovali,
a jak jsme házeli balónky…“
Kačka:
„ …jak se nafukovaly
balónky a házely … “
A naše nejmladší děti:
Tomášek:
„ … pinkací balónky, tanec…“
Natálka:
„ Mi se líbilo, jak se rozdávaly dárky. “

Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na letošním dětském
karnevalu.
Karneval se velmi vydařil a těšíme se spolu s dětmi opět za rok
JarMück & p. uč. Eva a Katka

VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Víme všichni co velikonoční svátky znamenají? Nebo považujeme za
Velikonoce jen volné pondělí a s ním chození po domech, koledování
s pomlázkou a dát si štamprličku?
13

Tak trochu historie:
Velikonoční svátky jsou největšími svátky v liturgickém roce
křesťanů. Svatý
týden neboli Pašijový
týden je
významné
období křesťanského liturgického roku ve kterém si křesťané téměř
všech vyznání připomínají poslední týden Ježíšova pozemského
života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.
Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí
Vzkříšení. Některé dny Svatého týdne jsou označovány zvláštním
přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota.
Velikonoční neděli předcházejí tři dny, které symbolicky
zaznamenávají události křesťanského příběhu zrady a zázraku:
Zelený čtvrtek představuje den, kdy Ježíše zradil přítel, který s ním
krátce předtím seděl u stolu při − poslední večeři Páně. Při večerní mši
naposledy zvoní zvony a pak "odlétají do Říma"
až do bílé soboty - po tuto dobu jsou nahrazovány
řehtačkami a klapačkami.
Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován.
Během Bílé soboty věřící rozjímají, po velkém
smutku se blíží Velikonoční noc a s ní Kristovo
vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých v neděli za
svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční
hostina, Boží hod velikonoční.
Velikonoční pondělí je již dnem veselých lidových oslav a hodování,
svátkem jara, znovu se probouzející přírody, naděje na dobrý
hospodářský rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný život.
Velikonoční symboly:
Beránek, který v židovské tradici představoval Boží stádo, které vede
Hospodin. V dnešní době můžeme vidět především pečené sladké
beránky, které se jedí na Velikonoce.
Kříž, jelikož Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.
Vajíčko – jedná se o symbol nového života, plodnosti a vzkříšení.
Lidé je podle tradic malují.
Pomlázka – sice není úplně náboženskou tradicí, přesto se v Čechách
usadila a stala se neodlučitelnou součásti velikonočních oslav. Hned
ráno, na Velikonoční pondělí muži a chlapci chodí po sousedstvích a
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šlehají ženy a dívky pomlázkou z vrbového proutí. Přitom říkají různá
říkadla.
Jako každoročně se některé děti a mládež v naší obci zúčastnili
velikonočního klapotání, které v tu dobu nahrazuje odbíjení zvonů.
Scházeli se vždy za doprovodu dospělého - na
Zelený čtvrtek v 19h., na Velký pátek v 6h.,
12h., 15h. a 19hod. a na Bílou sobotu v 6h. a
ve 12hod. u dřevěného svatostánku na ul.
České školy ( naproti OÚ), kde začala asi
půlhodinová procházka po vesnici. Ta
pokračovala za halasného klapotání klapotek
a řehtaček ke křížku v Trničí, dále ke Kapli,
ke kříži u hasičárny a končila u kříže na Záhumenní. U každého kříže
se všichni 3x pomodlili.
Pro ty, kteří by se chtěli napřesrok přidat, uvádíme:
Stojí, stojí svatý kříž,
na němž umřel Pán Ježíš.
Stojí dřevo výborné,
na něm tělo pokorné. Polituj ho duše má,
abys byla spasená.
Všem malým i starším dětem patří za udržení tradice i ranní vstávání
velké poděkování a sladká odměna, kterou dostali po ukončení
klapotání.
Vichy

ZA FOTBALEM DO CHVALÍKOVIC
Dne 21. 1. 2012 se uskutečnil
v tělocvičně TJ Sokol Chvalíkovice již 6.
15

ročník turnaje v malé kopané. Pořadatelům (fotbalovému oddílu), za
finanční podpory obecního úřadu, se podařilo vytvořit příjemně
přátelskou atmosféru a všechny týmy si v závěrečném shrnutí tento
(mini)turnaj pochvalovaly. Každý z hráčů si odvezl některou z cen,
kterou si sám po skončení všech zápasů vybral. Na prvním místě se
umístil tým SNIPERS UNITED ve složení Rostislav Hendrych, Jan
Gebauer, Daniel Lazecký a Adam Hendrych. Na druhém místě skončil
tým AMÍKŮ a ,,bronzové medaile“ obdržel tým LEGENDY. Čtvrté
místo, ale také pěkné ceny, získal tým WORMS. Výsledky však
nebyly tím nejdůležitějším. Hlavní bylo to, že si lidé mohli zpříjemnit
lednovou sobotu fotbalovým turnajem.
Ad.Hen.

INFORMACE PRO FOTBALISTY
Trénink nejmenších
Kdo má sportovního ducha, přijděte si zahrát fotbal., každý
pátek od 17 hod. do 18 hod. na hřiště, za chladného počasí
v Sokolovně. Čeká Vás mini trénink, slalom s míčem, střelba na
branku a zápas  .
Jar.Hen.
Trénink muži
Každý čtvrtek od 17 hod. do 19 hod. – TJ Sokol
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INFORMACE PRO MÍSTNÍ HASIČE
V současné době trénujeme s jedním družstvem starších
žáků-8 dětí
a dvěma družstvy mladších žáků-22 dětí.
Kádr tvoří děti ve věku 5 - 15 let.
Zimní přípravu jsme absolvovali v tělocvičně, v současné
době již trénujeme u Hasičské zbrojnice. Tréninky jsou
pravidelně každou středu pro mladší žáky a každý čtvrtek
pro starší žáky. Jarní část soutěží Okresní ligy mladých
hasičů začneme tuto sobotu 21.4.2012 v Chlebičově. Termíny dalších
kol, včetně jarního kola hry Plamen jsou uvedeny v přiložené tabulce.
12.ročník okresní ligy mládeže 2011/2012
Datum
Místo
Disciplíny
21.4.2012 CHLEBIČOV
PÚ,ŠD
28.4.2012 TĚŠKOVICE
PÚ,ŠD
5.5.2012
KOMÁROV
PÚ,ŠD
13.5.2012
SLAVKOV
PÚ,ŠD,4x60m
19.5.2012 BOBROVNÍKY
PÚ,ŠD
16.6.2012 ŠTĚPÁNKOVICE
PÚ,ŠD
23.6.2012 KYLEŠOVICE
PÚ,ŠD

Hlavní rozhodčí
Vybrančík
Černohorský
Smolka
PLAMEN JARNÍ KOLO
Reder
Glabazňa
Černohorský

Bře.Bin.

PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH !!!
Jsou věci, o kterých všichni rádi slyší, že se něco povedlo, že někdo
někomu pomohl, něco se udělalo. Pak jsou věci druhé, o kterých již
není tak příjemné slyšet, ale i ty patří k našemu životu. A když se o
nich neví, nemohou se napravit. Proto by se i o nich mělo psát.
17

Možná, že to jsou pro někoho maličkosti a mnohdy si neuvědomíme,
že mohou jiným působit problémy. Třeba v naší obci: Auta v ulicích
různě postávají u chodníku celé dny, i když by mohly vjet do dvora.
Na každé ulici nějaké to auto najdeme, ale projet poslední dobou
ulicí Trničí a Žlabinská je hlavně večer dost problematické. Auta stojí
u chodníku v obou směrech, cesta je úzká a prokličkovat mezi nimi, to
chce panečku postřeh !!!!! Kdyby stály před paneláky, kde nejsou
dvory, dalo by se to pochopit, ale na ulici, kde má každý garáž a vjezd
na svůj pozemek je to docela nepochopitelné. Možná si řeknete: „No a
co? Vždyť to auto tam mám před svým domem jen přes noc, ráno
jedu do práce a je zde volno“. Uvědomujeme si, že komunikace je
veřejná a měla by být dostatečně průjezdná? Myslíte, že by se s tím
dalo něco dělat? Zkusme se nad tím zamyslet !!!
Sta.Hen.
JARNÍ ÚKLID MYSLIVCŮ
17. března provedli myslivci sběr odpadků
kolem cest v katastru naší obce. Bylo nasbíráno
celkem 24 pytlů odpadků, které nám tady
zanechávají hlavně projíždějící spoluobčané.
Nejvíce odpadků bylo tradičně kolem cesty od
Bohučovic. Nasbíraný odpad byl zlikvidován
obcí v rámci sběru komunálního a
nebezpečného odpadu. V jiném termínu
provedli myslivci sběr odpadků v katastru obce Vršovice a Raduň, kde
byl proveden také úklid v areálu Raduňských rybníků. Bohužel za
několik dnů se odpadky začaly objevovat znovu a to včetně
vyřazených pneumatik. Celkem bylo uklizeno okolí cest od Střelnice
do Chvalíkovic, od Prachovníka do Chvalíkovic a do Raduně, z
Vršovic do Chvalíkovic a od Bohučovské křižovatky do Chvalíkovic a
Raduňské rybníky. Ke sběru použili myslivci vlastní pytle a ke svozu
vlastní auta.Výsledek této práce je vidět nejlépe, když to porovnáte
okolím cesty z Raduně do Komárova, kde neuklízí nikdo.
Všem,
kdo
se
úklidu
zúčastnil
moc
děkujeme.
Rad.Sok.
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DUBEN:
24. 4. Vzpomínka k osvobození obce
v 19 hod. u pomníku padlých může každý k uctění
památky položit zapálenou svíčku.
27. 4. Pálení čarodějnic
Slavení příchodu jara, setkání čarodějnic u
hasičské zbrojnice + program pro děti
ve 20 hod. Vatra + občerstvení
Memoriál J. Hendrycha – kuželky (datum bude upřesněno)
KVĚTEN:
3. 5. Zápis dětí do MŠ Chvalíkovice
pro školní rok 2012-2013 proběhne ve čtvrtek v době od 9.00
hod. do 15.00 hod. v mateřské škole Chvalíkovice. Zapsány
mohou být děti, které do konce
kalendářního roku dosáhnou věku 3 let.
K zápisu budete potřebovat občanský
průkaz a rodný list dítěte. Před zápisem
si v MŠ vyzvedněte "Žádost o přijetí
do MŠ".
Eva Waligová – ved. Učitelka
Foto MŠ Chvalíkovice 2011-12

Den matek – svátek maminek oslavíme společně ve Slezském
divadle Opava, datum a název představení bude
upřesněn v polovině května OÚ.
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Změna tel. čísla:
Opravte si ve svých Zpravodajích na rok 2012! (skládačka)
v odstavci: Ordinace lékařů
Kožní ambulance nové tel. číslo: 553 766 414

Jarní pranostika: …………………………………….

Vydavatel: Obec Chvalíkovice ve spolupráci s Komisí pro kulturu a
sport.
Redakce se omlouvá za případné chyby v textu.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 6. 2012
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