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CHVALÍKOVICE
Blahopřání
V neděli 12. května oslavíme
Den matek. Nikdo by neměl
zapomenout. Jak říká básník:
Je tisíce hvězd na nočním nebi,
tisíce mušlí na březích moře,
tisíce ptáků v oblacích,
tisíce motýlů na loukách,
tisíce kapek rosy po ránu,
ale jen jedna matka
na celém světě.
Přejeme všem maminkám
a babičkám v naší obci hodně
zdraví, štěstí a také pohody
a lásky mezi svými nejbližšími.
vedení obce

Zveme všechny ve středu
24. dubna v 19.15 hodin k uctění
památky těch, kteří zahynuli
na sklonku II. světové války při
osvobozování naší obce. Přijďte se
svíčkami k pomníku padlých.
Akci připravila kulturní komise.

Zpravodaj obce Chvalíkovice
Určitě jste nepřehlédli, že poprvé držíte v rukou ZPRAVODAJ
OBCE CHVALÍKOVICE. Všichni pamatujeme společný zpravodaj
pod názvem „Naděje“, který však zanikl. Loni se obec pokusila
o vydávání vlastního „Chvalíkovického čtvrtletníku“. Byl to začátek naší vlastní cesty a velké poděkování patří všem, kteří se na
jeho tvorbě podíleli. Byla to hlavně kulturní komise a zejména její
předsedkyně Jaroslava Mücksteinová, která se toho dobrovolně
ujala a odvedla velký kus poctivé práce. Začátek byl zdařilý, jenže
vydávání obecních zpravodajů jako periodického tisku se musí
důsledně řídit tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. Vyplývá z něj
celá řada povinností od evidence přes zasílání povinných výtisků
různým institucím až po odpovědnost za obsah a formu, kterou
má vydavatel. Tím je v našem případě obec Chvalíkovice.
V současné době máme všechny formality potřebné dle uvedeného zákona vyřízeny a na světě je ZPRAVODAJ OBCE CHVALÍKOVICE. Jeho posláním je informovat všechny občany o dění
v obci a o problémech, které vedení obce řeší. Přeji mu dobrý
start do života a věřím, že v něm najdete i co nejvíce zajímavých
příspěvků o akcích a činnosti organizací a spolků, které v naší
obci působí. Využijte této možnosti a zasílejte své příspěvky na
adresu obec@chvalikovice.cz vždy do stanoveného termínu
uzávěrky. Zpravodaj bude obec vydávat čtyřikrát ročně.
Lenka Zaoralová, starostka

Snad už je zima definitivně pryč!

Ilustrační foto: facebook

Fuj, to byla zima! Lopaty, hrabla a další nářadí k odstraňování sněhu letos dostalo zabrat. A což teprve ruce těch, kteří
často už v němém vzteku odhazovali a odhazovali ...
Vedení obce děkuje všem občanům, kteří během celé zimy
a dokonce i letošních Velikonoc uklízeli sníh z chodníků před
svými domy. Vážíme si všech, kteří se místo nadávání dali do
díla a pro sebe i pro jiné udělali chodníky schůdné. Když se
sníh valí z nebe tak jako letos, musí být všem jasné, že není
možné závady ve schůdnosti zcela odstranit, ale jen zmírnit.
Většina lidí to v naší obci pochopila. Proto ještě jednou za
vaši pomoc při úklidu sněhu děkujeme!
Lenka Zaoralová, starostka

Zápis dětí do
mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční
v úterý 30. dubna od 9.00 do 15.00 hodin
v mateřské škole. Zapsány mohou být děti,
které do konce kalendářního roku dosáhnou věku 3 let. K zápisu budete potřebovat
občanský průkaz a rodný list dítěte. V dostatečném předstihu před zápisem si v mateřské škole vyzvedněte „Žádost o přijetí do
mateřské školy“.
Jestliže počet žádostí o přijetí do naší mateřské školy překročí stanovenou kapacitu, platí
pro přijímání dětí kritéria, podle kterých bude
postupovat ředitel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Raduň.
Do mateřské školy se přijímají děti podle § 34,
odst. 1 zákona 561/2004 Sb., ve věku 3 - 6 let. Pořadí kritérií pro přijetí je uvedeno podle důležitosti:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Chvalíkovicích.
3. Děti, jejichž rodiče jsou již v době podání žádosti zaměstnáni a jejich děti budou docházet
do mateřské školy celý kalendářní rok v celodenním režimu.
4. Podle věku budou mít přednost starší děti
před mladšími.
5. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje naší
mateřskou školu. Není žádoucí, aby byly narušeny rodinné vazby mezi sourozenci tím, že by
chodili do různých mateřských škol.

Poplatky za psy a odpad
Poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako
v roce 2012. Za prvního psa činí 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele také
120 Kč. Je splatný nejpozději do 30. června.

Za svoz komunálního odpadu letos zaplatíme
450 Kč na osobu a také do 30. června.
Poplatky můžete zaplatit v pokladně obecního
úřadu u účetní Bohuslavy Rozsívalové v úředních
dnech, tj. pondělí od 7.00 do 15.30 h. a ve středu
od 7.00 do 17.00 h. Žádáme občany o dodržení
termínu splatnosti!
(oú)

Hledáme kronikáře
V prosinci vzalo zastupitelstvo na vědomí
rezignaci kronikářky obce. Proto vedení obce
hledá nového kronikáře nebo novou kronikářku. Můžete se přihlásit sami nebo dát svůj
tip či doporučení.
Kronikář pracuje na dohodu o provedení
práce. Zajistíme jeho řádné zapracování a zaškolení. Pokud by měl někdo z občanů obce
zájem o tuto záslužnou činnost, kontaktujte
přímo starostku Lenku Zaoralovou na adrese
starosta@chvalikovice.cz nebo na telefonním čísle 725 146 530.
(oú)

Můžete být přísedící
okresního soudu
Rodičům dětí, které nebude možné z kapacitních důvodu umístit v naší mateřské škole,
budou nabídnuta zařízení v Raduni, případně
ve Vršovicích.
Text a foto: Eva Waligová, vedoucí učitelka
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V letošním roce končí volební období přísedících Okresního soudu v Opavě. Náš obecní
úřad ve spolupráci s Okresním soudem v Opavě
nabízí možnost občanům zúčastňovat se práce
soudu jako přísedící. Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky u starostky Lenky
Zaoralové, telefon 725 146 530 do 31. května.
Nové přísedící na období 2013 - 2017 zvolí Zastupitelstvo obce Chvalíkovice.
(oú)

Oprava tělocvičny

Rozpočet byl schválen

Letos 14. září uplyne 50 let od slavnostního otevření naší sokolovny. Obec jako prioritu zařadila
do plánu opravu stropu v sále a posléze i výměnu podlahy. Loni tu byla nákladem 291 000 Kč
položena nová krytina a zároveň oplechována
střecha tak, aby dovnitř nezatékalo. V současné
době probíhají přípravy na opravu stropu v tělocvičně, ke které by mělo dojít v květnu. Z toho
důvodu bude sokolovna pro veřejnost uzavřena. Nemalou investiční akcí bude také výměna
podlahy v sále, kterou plánujeme ještě před
oslavami 50. výročí otevření sokolovny.
Příště se dočtete o historii sokolovny od r. 1960.
Lenka Zaoralová

Důležitým bodem programu únorového zastupitelstva bylo schválení rozpočtu obce na
r. 2013. Při jeho sestavování jsme vycházeli z rozpočtu minulého roku, požadavků na připravované akce a potřeby v letošním roce a z finančních
vztahů státního rozpočtu.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
od 25. ledna do 11. února. K návrhu rozpočtu
nebyly podány ze strany občanů žádné návrhy
a připomínky. Rozpočet bude během roku upravován rozpočtovými opatřeními na základě obdržených dotací, daňových příjmů, případného
prodeje pozemků, podepsaných smluv a dalších
záležitostí obce.
Lenka Zaoralová

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Na jednání zastupitelstva obce dne 10. prosince 2012 byly schváleny termíny jednání zastupitelstva v tomto roce: 14. ledna, 11. února,
11. března, 15. dubna, 13. května, 10. června,
9. září, 14. října, 11. listopadu a 9. prosince.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové úpravy
nutné v závěru roku a byla schválena „Pravidla
rozpočtového provizoria obce“ a úhrada Dopravnímu podniku Opava za městskou hromadnou dopravu ve výši 320 000 Kč.
Na vědomí byla vzata zpráva kontrolního výboru, zpráva o hospodaření obce za období
od ledna do listopadu 2012 a závěr dílčího
přezkoumání hospodaření obce v roce 2012
s výsledkem „bez závad a nedostatků“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení
kronikářky obce.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 14. ledna
byl schválen finanční příspěvek pro TJ Sokol na
tradiční turnaj v malé kopané ve výši 2 000 Kč,
dále příspěvek na hudební produkci při Benátské noci ve výši 50 % ceny (max. 5 000 Kč), příspěvek na polovinu nájemného pro A mužstvo
kuželkářů (max. 7 500 Kč) za podmínky, že se
udrží ve III. lize. Schválilo rovněž příspěvky na
akce konané SDH Chvalíkovice v r. 2013 - na
vodění medvěda 2 000 Kč, ples SDH 1 000 Kč,
vatru 26. dubna 1 000 Kč (+ dřevo z obecního
lesa) a na okresní ligu mládeže 4 000 Kč (pokud
se uskuteční).

Schválilo také úhradu dopravní obslužnosti firmě TQM ve výši 3 733 Kč pro r. 2013.
Na zasedání zastupitelstva obce 11. února došlo
k personálním změnám. Z důvodu změny trvalého bydliště se Lenka Beinhauerová vzdala
svého mandátu. Její místo zaujal v souladu
s volebním zákonem náhradník Petr Vilč, který
řádně složil slib zastupitele. Zastupitelstvo obce
poděkovalo L. Beinhauerové za vykonanou práci a do dalšího života popřálo vše dobré.
Dále schválilo přijetí účelové dotace 27 020 Kč
na výdaje související s volbou prezidenta republiky, příspěvek na lyžařský výcvik pro 6 žáků
VII. ročníku základní školy ve výši 600 Kč na jednoho žáka a příspěvek 2 500 Kč na občerstvení
a nákup cen pro vyhodnocení mladých rybářů
na akci pro děti, která se bude konat letos v srpnu na rybnících ve Chvalíkovicích.
Schválena byla rovněž smlouva o uzavření
budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu stavby
s Albreko s.r.o. - přípojka NN pro novostavbu
domu na parc. č. 350/2 v ul. Vršůvka.
Zastupitelstvo schválilo změnu úředních hodin
Obecního úřadu Chvalíkovice. Ve středu bude
otevřeno do 17.00 h. a v pátek bude úřad pro
veřejnost uzavřen.
S celým zněním usnesení se můžete seznámit
na Obecním úřadě Chvalíkovice nebo na webu
http://chvalikovice.cz/uredni-deska.
(r)
3

Informace ke kácení stromů na katastrálním
území Chvalíkovic obecně i konkrétně
Stromy jsou v přírodě tím nejcennějším.
Poskytují nám stín, svěží zeleň, na jaře květy, na podzim pestré barvy a mnohé z nich
i chutné plody. Můžeme pokácet strom,
který onemocněl a nelze jej již vyléčit, nebo
se nahnul a ohrožuje tak své okolí? Vše má
jasně stanovená pravidla, která jsou zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. Od prosince 2009 platí stejné
podmínky pro fyzické i právnické osoby.

keřů, ovšem pouze do celkové plochy 40 m2.
Stejně můžeme zlikvidovat souvislý porost tvořený stromky s kmeny tenčími jak 80 cm v obvodu a tenkými pruty, opět však pouze do plochy
40 m2. Dále se mohou stromy kácet bez povolení z pěstebních důvodů (probírka porostů),
zdravotních či tzv. zvláštních předpisů.

Kácení s oznámením

Některé stromy, jejichž pokácení podléhá povolení, lze kácet pouze s „oznámením“, a to z havarijních či zdravotních důvodů.
ROZEZNÁVÁME DVA DRUHY
Havarijním důvodem rozumíme, že strom
KÁCENÍ STROMŮ:
bezprostředně ohrožuje zdraví, životy či ma1. Kácení stromů rostoucích mimo les - povo- jetek. Strom se například naklání a může tak
lení vydává příslušný obecní úřad.
spadnout na chodník, silnici, plot, budovu ap.
2. Kácení stromů v lese - je v kompetenci Ma- Takový strom můžeme pokácet hned a úřadu
kácení oznámit do patnácti dnů.
gistrátu města Opavy.
Chceme-li strom kácet ze zdravotních důvodů
(je nemocný či zcela suchý), musíme toto kácení oznámit 15 dní předem. Úřad totiž musí
(tj. v zahradách a na pozemcích neevidovazkontrolovat skutečný stav stromu (zda důvody
ných jako les)
kácení jsou pravdivé).
Povolení vydává na základě žádosti majitele
pozemku místně příslušný obecní úřad.

KÁCENÍ MIMO LES

KÁCENÍ STROMŮ V LESE

Jaké stromy můžeme kácet pouze
Zde místně příslušný obecní úřad nemá žádnou
s povolením?

O povolení ke kácení stromů s obvodem kmene větším jak 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
musíme požádat „odbor ochrany životního
prostředí místně příslušného obecního úřadu.“
Pokud nám úřad pokácení stromu zakáže, musí
strom zůstat na svém místě. Úřad může povolit
pokácení stromu bez jakékoli podmínky, ale
také může současně uložit náhradní výsadbu.
O povolení k pokácení stromu musí vždy žádat
vlastník pozemku, na kterém se strom nachází,
případně i oprávněný uživatel pozemku, ovšem
pouze s písemným souhlasem a také s plnou
mocí vlastníka pozemku.

Jaké stromy a keře smíme kácet bez
povolení?

Bez jakéhokoli povolení můžeme kácet stromy
o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí. Kácet můžeme i souvislé porosty
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pravomoc se k povolení vyjadřovat a veškeré
kompetence má odbor životního prostředí, v našem případě Magistrát města Opavy. Obec může
v případě podezření na nelegální kácení dřevin
pouze upozornit odbor životního prostředí nebo
Českou inspekci životního prostředí, aby danou
věc prošetřili z hlediska legálnosti těžby.
Chci zejména upozornit, že Obecní úřad Chvalíkovice postupoval a postupuje v souladu se
zákonem. Na kácení v „Hůrce“ jsme odbor životního prostředí upozornili a vznesli dotaz na
legálnost tohoto kácení. Dle sdělení pracovníka
oddělení ochrany přírody a krajiny Ing. Hrbáče,
probíhá vše v souladu a s vědomím odboru
životního prostředí Magistrátu města Opavy.
Ing. Jindřich Hrbáč vyzývá ty, kteří chtějí znát
podrobnosti ke kácení v dané lokalitě, nechť se
obracejí přímo na něj (tel. 553 756 880).
Radim Hlaváč, místostarosta

Elektronická aukce
Vedení obce chce lidem pomoci snížit čím dál
vyšší náklady na energie. Proto oslovilo společnost eCENTRE, zda by v rámci tzv. elektronické
aukce byla možnost snížit náklady domácností
na elektrickou energii a zemní plyn.

Investice v roce 2013
1. Sokolovna (více v článku na str. 3).
2. Budova č. p. 120 - výměna oken a vstupních
dveří, oprava vitráže (dar z Železného Brodu).
3. Kaple sv. Michaela Archanděla - nové svody
a odvedení dešťové vody, nové lavice a ohřívací
panely, schody a zábradlí, dřevěné prvky chemicky ošetřit proti červotočům.
4. Opravy komunikací a zpevnění nejvíce rozbitých cest a uliček.
5. Vydláždění chodníků v parku u obecního
úřadu a mateřské školy.
6. Průřez a ošetření jabloňové aleje podél Žlabinského potoka směrem do Kylešovic.

Její odpověď byla kladná a naši občané se tak mohou zapojit do projektu, ve kterém se prostřednictvím elektronické aukce vybere nejlevnější
dodavatel těchto služeb. Princip je jednoduchý.
Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena
se dá získat. Např. domácnosti v Říčanech u Prahy
dosáhly tímto způsobem snížení cen za elektrickou energii o 16,5 % a zemního plynu o 29,9 %.
Pro domácnosti je tato služba zdarma. Firmě K dotaci Evropské unie z Operačního programu
eCENTRE neplatí za zprostředkování e-aukce nic Životní prostředí na projekt Snižování prašnosani obec. Odměnu hradí vítězný dodavatel.
ti v obci, o kterou jsme loni žádali, nám bylo
přiděleno akceptační číslo. Očekáváme tedy, že
JAK SE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE ZAPOJIT? v letošním roce nám bude dotace poskytnuta
1. Podepíšete s firmou eCENTRE smlouvu, ktea budeme tak moci zakoupit čisticí vozidlo
rá je bezúplatná a definuje práva a povinnosti
v hodnotě až 1 600 000 Kč. Dotace činí 90 %,
smluvních stran.
spoluúčast obce je 10 %, tj. 160 000 Kč.
(oú)
2. Přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních
podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu.
Již řadu let Myslivecké sdružení Maršovec uklízí
Na vaše dotazy odpoví zástupce společnosti v jarních měsících odpadky okolo hlavních cest
eCENTRE, který bude zajišťovat sběr podkladů spojujících okolní obce s Opavou. Čistí příkopy
v budově bývalého obecního úřadu č. p. 120, a také okraje lesů, vede-li cesta lesem (například
a to každou sobotu od 27. dubna do 25. května do Bohučovic). Termín vždy přizpůsobují sobotě, kdy je v obci firmou Marius Pedersen přista(včetně), vždy od 9.00 do 12.00 hodin.
Bližší informace vám poskytne zástupce spo- ven velkoobjemový kontejner na nebezpečný
lečnosti eCENTRE Ing. Martin Valušek, e-mail odpad. Je to od myslivců mimořádně záslužný
office@vhconsulting.cz, tel. 737 241 141. (oú) čin a vedení obce jim za iniciativu a namáhavou
práci velmi děkuje.
Lenka Zaoralová

Poděkování za úklid

Skládka u rybníků

Vedení obce opětovně upozornilo odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy na
pokračující navážení. Magistrát tuto informaci
předal České inspekci životního prostředí a vydal příslušná rozhodnutí o odstranění navážky
majitelem pozemku (zatím nenabylo právní
moci). S případnými dotazy se můžete obracet
na Ing. Jindřicha Hrbáče z Magistrátu města
Opavy (tel. 553 756 880).
Ujišťuji všechny, že obecní úřad učinil a nadále
činí v rámci svých možností a zákonných zmocnění všechna dostupná opatření.
Radim Hlaváč, místostarosta

Turnaj v malé kopané
V lednu se uskutečnil v tělocvičně TJ Sokol již
7. ročník Turnaje v malé kopané. Zúčastnilo se ho
šest mužstev, které sváděly mezi sebou tuhé boje,
neboť se hrálo systémem každý s každým. Jednotlivá mužstva odehrála pět zápasů. Fotbalisté si dostatečně zaběhali a zahráli. U všech zúčastněných
vládla spokojenost jak s organizaci turnaje, tak
s jeho sportovní úrovni a těší se na další ročník.
Vítězem se stalo družstvo z Opavy-Kylešovic,
druhý byl tým z Hradce nad Moravicí a na třetím
místě se umístilo domácí družstvo starých pánů.
Jaromír Hendrych
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Může vás zajímat
K 31. prosinci 2012 měla naše obec 696 obyvatel. Loni se narodili čtyři noví občánci a tři
naši spoluobčané zemřeli. Do Chvalíkovic se
v r. 2012 přistěhovalo deset nových obyvatel
a naopak se z obce odstěhovalo dvanáct. (oú)

Vysvětlení
Uplynulý rok jste se čtvrtletně setkávali s nově
vzniklým Chvalíkovickým čtvrtletníkem. Tento
vznikl jako jedna z aktivit komise pro kulturu
a sport (od letošního roku nový zjednodušený název kulturní komise - po debatě, že i sport spadá
samozřejmě pod kulturu). Cílem a náplní kulturní
komise byla snaha vymyslet či znovu oprášit
a pořádat (pod záštitou obce) kulturní akce pro
občany a po zrušení časopisu Naděje se komise
rozhodla též pro potřeby občanů sepisovat místní
informátor, který jsme po schválení paní starostky
nazvali právě Chvalíkovický čtvrtletník. I přesto, že
„každý špás cosi stojí“, tzn. že to byla časově náročná práce (velký dík patří především Jaroslavě
Mücksteinové za honění termínů příspěvků, obstarávání informací do časopisu, grafickou stránku i zajištění vydání časopisu, bez ní by časopis
skutečně vycházet nemohl), dělali jsme to pouze
pro obec a informovanost místních občanů.
Z blíže nezjištěného podnětu se však nedávno
objevila na obecním úřadě žádost Vědecké
knihovny v Ostravě o „zasílání našeho periodika,
které jim podle kontroly databáze nezasíláme“
- byť vyšla teprve 4 čísla. Netušili jsme, že dle
zákona č. 46/2000Sb., i takovýto druh „časopisu“ musí mít registrační číslo a musí se povinně
posílat určitý počet výtisků na různé instituce
České republiky, což činí náš původně dobrý
záměr mírně komplikovaným. Dovolujeme si
tedy takovouto zodpovědnost za formu, vydání
a rozesílání našeho místního zpravodaje na patřičná místa přenechat členům obecního úřadu,
kteří zastupují nás všechny občany.
Věříme, že nastavení čtvrtletníku a jeho obsahu
vám vyhovovalo a bylo dostatečně informativní. Budeme rádi, když svými příspěvky budete
dál obohacovat stránky nového Zpravodaje
obce Chvalíkovice a podílet se na společném
veřejném životě v obci.
Petra Víchová, kulturní komise
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Sbírka ošacení
Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov, které je
neziskovou organizací a které poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti (materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitosti) vyhlašuje ve spolupráci
s Obecním úřadem Chvalíkovice sbírku použitého
ošacení. Poskytnout můžete letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské); lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony; látky (minimálně 1 m2, ne
odřezky a zbytky látek); domácí potřeby (nádobí
bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené); vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky; obuv (jen
nepoškozenou); hračky (jen nepoškozené a kompletní); peří, péřové přikrývky a polštáře.
Do sbírky se neberou ledničky, televize, počítače a jiná elektronika; matrace, koberce
(z ekologických důvodů); nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí); znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se v naší obci uskuteční 6. až 10. května
s výjimkou středy 8. května, kdy je státní svátek, v době od 7.15 do 15.30 hod. v budově
Obecní ho úřadu Chvalíkovice.
Věci zabalte do igelitových pytlů či kartonových
krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší
informace sdělí pracovníci Diakonie Broumov na
tel. číslech 224 316 800, 224 317 203.
(oú)

Ceník inzerce
ve zpravodaji obce
Komerční sdělení ve formátu A5 (celá strana
zpravodaje) - 600 Kč, komerční sdělení ve formátu A6 (polovina strany zpravodaje) 300 Kč. Inzerci dodejte ve formátu PDF nebo JPEG.
(oú)

ZPRAVODAJ OBCE CHVALÍKOVICE
Vydává Obec Chvalíkovice, České školy 11, 747 06 Chvalíkovice,
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Tisk: OPTYS s.r.o. , Opava. Uzávěrka čísla byla 16. dubna 2013.
Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikovice.cz
nebo dodejte osobně na obecní úřad. Žádosti o inzerci
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Tříkrálová sbírka
je už téměř tradicí

Klub rodičů připravil
Dětský karneval

Tříkrálová sbírka se stala už téměř tradicí. Nejinak
tomu bylo i letos 12. ledna. Letos se ve Chvalíkovicích vybralo 19 123 Kč. Tři skupinky dětí od čtyř
do patnácti let za doprovodu
dospělých procházely naší
obcí a u každého domu koledovaly o příspěvek na charitu.
Děti si vykoledovaly i něco na
zub, aby se tak posilnily na
téměř tříhodinové obchůzce.
Nakonec se všichni sešli u paní Víchové. Ta pro všechny
napekla výborné koláče, nazdobila chlebíčky. Moc jí za
její ochotu děkujeme. Než se
koledníci rozešli domů, ještě společně navštívili
kapli, kde zanechali nápis K+M+B 2013 jako na
všech ostatních domech. Děkujeme všem, kteří
se zúčastnili sbírky. Odměnou koledníkům byl
film Madagaskar 3, bruslení v Opavě a pozvánka
na červnové zábavné odpoledne.
(vichy)

Tělocvična TJ Sokol ožila v neděli 17. února dětským smíchem. Konal se tradiční Dětský karneval, který pořádal Klub rodičů při mateřské škole.
Mnoho dětí bohužel v době chřipkové epidemie
přemohly bacily, které jim nedovolily přijít. I tak
se taneční parket zaplnil všelijakými maskami.
Krátce po 14. hodině předvedly děti z naší školky tanečky, které společně s nimi nacvičila paní
učitelka. O další zábavu dětí i dospělých se bohatým programem plným písniček a soutěží postarala agentura TOMINO. Závěrečnou bambulovou
bitvu vyhrály děti a po ní se už konečně dočkaly
tomboly. Cen bylo mnoho a doufáme, že pocit
radosti z výhry si užily opravdu všechny děti.
Letos naposledy zajišťovala organizaci karnevalu Jaroslava Mücksteinová. Patří jí veliký dík za
obětavost a moře času, které tomu v posledních
letech věnovala. „Jaruško, DĚKUJEME !!!“
Už teď jsme zvědaví, jaké masky děti předvedou
příští rok, a věříme, že přijdou i ty, které byly
letos nemocné.
Štěpánka Obročníková

Marek Rychtář
České školy 40, Chvalíkovice

È777 819 097
malby – nátěry
tapetování
sádrové omítky
nátěry a nástřiky fasád
efektní povrchové úpravy
lepení polystyrénových podhledů

F AIRLESS práce s vysokotlakovou technikou
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KADEŘNICTVÍ NATÁLIE
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
BARVENÍ
MELÍROVÁNÍ
TRVALÁ
FOUKANÁ
VODOVÁ

SPOLEČENSKÉ ÚČESY
SVATEBNÍ ÚČESY
PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
pondělí
úterý
středa
čtvrtek - sobota

13.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 17.00
dle domluvy

DENISA GIBESOVÁ
ZA HUMNY 14, CHVALÍKOVICE, TELEFON 739 692 001

