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CHVALÍKOVICE
V červnu oslavíme dvě kulatá výročí:
obec má 570 let a hasičský sbor 120 let
Na letošní rok připadají v naší obci dvě kulatá
výročí. V prvé řadě je to 570. výročí první písemné zmínky o Chvalíkovicích. Ty, jak je uvedeno
v obecní kronice, od nepaměti náležely pod panství hradecké. V roce 1445 kníže Václav II. Opavský a Hlubčický vydal chvalíkovickým list, podle
kterého mohli brát dřevo z hradeckých knížecích
lesů. Za to byli povinni odvádět hradecké vrchnosti oves. Z kroniky se také můžeme dovědět,
že v roce 1452 kníže Vilém Opavský vesnici Chvalíkovice se vším příslušenstvím prodal jisté paní
Klimkovské. Ta naši obec se všemi platy a užitky odevzdala k oltáři sv. Jana Křtitele v kostele
sv. Vojtěcha v Opavě, aby oltářník sloužil týdně tři
mše za ni a za její předky.
Kroniky dokumentují historii a hodně zajímavé-

Oslavy osvobození

Letos oslavujeme již 70. výročí konce II. světové války a osvobození naší republiky Rudou armádou v květnu 1945. V pátek 24. dubna, tedy
v den, kdy frontou totálně zničené Chvalíkovice byly osvobozeny, se uskuteční pietní akt
u pomníku padlých. Bude o to slavnostnější,
že dojde k odhalení nového památníku našim
spoluobčanům, kteří v této poslední světové
válce zahynuli.
Sraz u pomníku padlých je v 17.00 hodin. Stalo
se již hezkou tradicí, že účastníci této vzpomínkové akce zapalují u pomníku svíčky na paměť
těch, kteří padli za naši svobodu nebo zahynuli v útrapách II. světové války. Nejinak tomu
bude i letos.
(oú)

ho se z nich lze dovědět. O pár století později se
v té naší můžeme dočíst, že „potřeba hasičského
sboru ve Chvalíkovicích cítila se sice již po několik
let, avšak dílem pro naléhavé potřeby obecní, dílem
pro vystupování sobě protivných stran v obci odkládáno se zřízením hasičského sboru“. Zlom nastal
na konci 19. století, kdy už byl dostatečný počet
zájemců a připravené stanovy hasičského sboru
mohly být zaslány k úřednímu schválení. Výnosem c. k. Zemské vlády slezské ze dne 16. května
1895 bylo povoleno zřízení „Hasičského sboru
chvalíkovského“. Ustavující valná hromada se pak
konala 9. června.
Obě tato výročí si letos připomeneme ve dnech
20. a 21. června. Už teď zveme všechny občany
k účasti! Pozveme samozřejmě i naše přátele
z Železného Brodu a další hosty. V současné
době připravujeme důstojný doprovodný program, který bude záviset od toho, jak se nám
podaří zajistit potřebné finanční prostředky.
S potěšením můžeme konstatovat, že záštitu
nad našimi oslavami převzal Milan Chovanec,
který je od ledna 2014 ministrem vnitra České
republiky a od března letošního roku statutárním místopředsedou ČSSD. Tato záštita nám
dává záruku, že připravovaný projekt oslav by
se mohl realizovat podle našich představ.
U příležitosti obou výročí vedení obce vyhlásilo
pro školní i předškolní děti soutěž v malování.
Chceme, aby děti nakreslily, jak by si ony takové
oslavy představovaly. Všechny práce budou přímo
na oslavách oceněny drobnými dárky. Uzávěrka
odevzdání obrázků na obecní úřad je 31. května.
Radim Hlaváč, Ing. Dalibor Krejčiřík
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Dětský karneval - hry, soutěže i diskotéka
Plesová sezona by ve Chvalíkovicích nebyla kompletní, kdyby se nekonal DĚTSKÝ KARNEVAL. Ten
letošní proběhl v sobotu 21. února. Po čtrnácté
hodině se začala plnit tělocvična TJ Sokol, která
se v době plesů mění na velký taneční sál, o půl
třetí už praskala ve švech. Po parketu běhalo téměř 120 dětí ve všelijakých maskách. Program
pro děti si připravila, stejně jako loni, Veronika
Klapetková se svými kamarádkami. Děti si mohly zatančit, zasoutěžit a za každou soutěž je če-

Plesová sezona

Letošní plesová sezona, která již patří minulosti,
je hodnocena jako velmi úspěšná. Všechny plesy
byly na úrovni a lidé se dobře bavili. Plesový maraton zahájili naši hasiči. Další týden je následovali myslivci. V pátek 20. února patřila sokolovna
plesu sportovců. K tanci i poslechu při něm hrála
skupina DUO MAGION, která roztančila sál hned
v úvodu. Na plese vládla příjemná atmosféra
a všichni odcházeli spokojeni se slovy - „příští rok
jsme tu zas“! Poslední si zaplesali naší mladí. Diskoples měl trošku jinou podobu než v minulých
letech a podle ohlasů se novinka líbila. (O dětském karnevalu, který se konal 21. února, píšeme
na jiném místě.)
(oú)

kala sladká odměna.
Zhruba po dvouhodinovém programu
se děti dočkaly tomboly a doufám, že si
každé z nich užilo ten
šťastný pocit z výhry.
Po tombole pokračovala volná zábava, děti měly možnost vydovádět se podle libosti, dokonce zažily
i kapku diskotékové
atmosféry, když v sále zhaslo světlo a do tmy blikala jen barevná hudba.
Po celou dobu karnevalu se dospělí i děti mohli
občerstvit v bufetu, který mimo jiné nabízel domácí věnečky a koláčky. Kdo měl hlad, mohl si
dát třeba hranolky nebo párek v rohlíku.
Mnohokrát děkuji za podporu obecnímu úřadu,
sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol a všem,
kteří se podíleli na organizaci. Myslím, že jsme
si užili zábavné odpoledne a můžeme se těšit
na příští rok.
Text: Štěpánka Obročníková, Klub rodičů mateřské školy, foto: Bohuslava Rozsívalová

Naši hasiči vodili medvěda
Tak jako každý rok se i letos uskutečnilo na konec
masopustu tradiční vodění medvěda. V sobotu
14. února se sešlo v nejroztodivnějších maskách
dvanáct dospělých a stejný počet dětí. Samozřejmě mezi maskami nemohl chybět medvěd. Průvod obcí doprovázelo devítičlenné muzikantské
seskupení. Šlo se zvesela od domu k domu. Někde se tančilo, jinde jen skotačilo. Veškeré služby
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byly sice zdarma, ale samozřejmě něco „cinklo“
do pokladničky a za taneček a pěknou písničku
byli účastníci průvodu odměněni něčím dobrým
na zub i na zahřátí.
Vodění medvěda pořádá náš sbor dobrovolných
hasičů a za jeho organizaci a udržování letité tradice jim patří dík.
Text: (oú), foto: Hana Beinhauerová

Blahopřání nejstarší
občance Chvalíkovic
Nejstarší občanka naší obce Jiřinka Richtrová
oslavila 2. února své 96. narozeniny! Mezi četnými gratulanty byli i představitelé naší obce.
Starosta Radim Hlaváč s Bohuslavou Rozsívalovou přinesli oslavenkyni kytici a dárkový koš.
Ocenili její obdivuhodnou životní vitalitu, kterou by Jiřince Richtrové mohli závidět i daleko
mladší spoluobčané, a popřáli ji hodně zdraví
do dalších let.
(oú)

Nová přípojka internetu
V únoru byla instalována ve spolupráci s firmou
LAZNET nová internetová přípojka na obecní úřad.
Připojení původního poskytovatele bylo pomalé
a nevyhovující.
Současně byl na úřadu obce zřízen bezplatný
přístup na internet prostřednictvím WiFi. Další
bezplatný přístupový bod WiFi je i v severní části
sokolovny, kuželně a přilehlém pohostinství. Parametry internetové přípojky byly nastaveny tak,
abychom v budoucnu mohli nabídnout připojení
k internetu i našim občanům. Dalibor Krejčiřík

Nová znělka rozhlasu
Od začátku dubna si zvykáme na novou znělku,
kterou se hlásí vysílání obecního rozhlasu. Ta stará
se mnohým občanům nelíbila, a proto se vedení
obce rozhodlo pro změnu. Určitě se zase najdou
její kritici, ale nejdůležitější bude, aby občané byli
spokojeni s tím, co následuje v samotném vysílání
po znělce. Věříme, že to budou jen dobré a praktické zprávy.
(oú)

Den matek v divadle
Vedení obce na svátek našich maminek nezapomíná. Bude sice až 11. května, ale už se čeká jen
na květnový program Slezského divadla v Opavě,
aby mohlo být vybráno pěkné divadelní představení. I letos bude totiž vypraven autobus a maminky dostanou vstupenku do divadla od obce
zdarma. Zájemkyně se již teď mohou přihlásit na
obecním úřadu u Bohuslavy Rozsívalové, telefon
553 787 224, e-mail obec@chvalikovice.cz. (oú)

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do naší Mateřské školy Chvalíkovice
pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v pondělí 4. května v době od 12.00 do 15.00 hodin.
(Je možno si domluvit i jiný termín.)
K zápisu budete potřebovat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V dostatečném předstihu
před zápisem si v mateřské škole vyzvedněte „Žádost o přijetí do mateřské školy“. K zápisu mohou
V sobotu 2. května (přesný čas bude vyhlášen přijít i děti, které nemají trvalý pobyt ve Chvalíkoobecním rozhlasem) budou přistaveny na stano- vicích. Těšíme se na vás!
viště u sokolovny kontejnery na velkoobjemový
Eva Waligová, vedoucí učitelka
a nebezpečný odpad. Můžete se zde zdarma zbavit nebezpečného odpadu, který máte v domácnostech. Jsou to například plechovky se zbytky Jaro je tady a s ním i tradiční pálení čarodějnic, lebarev, oleje a vazelíny, zbytky ředidel, monočlán- tos ale v netradiční den. Uskuteční se totiž v soky, žárovky, zářivky, výbojky, autobaterie, olejové botu 25. dubna. Připravuje ho sbor dobrovolných
automobilové filtry, vyjetý motorový olej, ojeté hasičů ve spolupráci s Klubem rodičů mateřské
pneumatiky, láhve a sklo znečistěné chemikálie- školy, za který zve všechny Štěpánka Obročníkomi, zbytky přípravků na hubení škůdců a postři- vá: „Průvod čarodějnic vyjde od budovy obecního
ky, staré kosmetické přípravky, fotochemikálie, úřadu v 17.00 hodin a zveme do něj všechny ženy
obaly od sprejů, léky, záchodové mísy, umývadla, z obce, nejen maminky dětí ze školky. Věřím, že se
koberce, lina, křesla, gauče, kočárky ap.
opět budou všichni dobře bavit.“ Od hasičů jsme
Využijte této možnosti a přispějte tak k ochraně se dověděli, že jakmile dojde průvod čarodějnic
našeho životního prostředí!
Radim Hlaváč do cíle, bude zapálena malá vatra pro děti. Velká

Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Pálení čarodějnic

Příští číslo zpravodaje vyjde začátkem června
s programem oslav výročí obce a hasičského sboru.

vatra vzplane jako každý rok po dvacáté hodině.
Hasiči ještě vzkazují, že párky a občerstvení je
zajištěno!
(oú)
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice

Jednání zastupitelstva 20. ledna

Zastupitelstvo mj. schválilo rozpočtové opatření č. 6/2014, výběr nejvhodnější varianty řešení
pomníku k 70. výročí osvobození, velikost prezentace v připravované knize (1/6 strany A4) za
0 Kč a nákup jedné knihy za 1200 Kč + DPH.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory (příspěvků) na rok 2015 z rozpočtu
obce takto: Klub rodičů při mateřské škole Chvalíkovice 20 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů
Chvalíkovice 10 000 Kč, Rybářský spolek Chvalíkovice 3 000 Kč, TJ Sokol Chvalíkovice 45 000 Kč
a Myslivecké sdružení Maršovec 3 000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rozpočtových úpravách v závěru roku, o termínu
kontroly hospodaření obce z Moravskoslezského kraje a o výsledku Tříkrálové sbírky (vybralo
se 22 655 Kč).

jektu vzdělávání obyvatel obce a o blahopřání
nejstarší občance obce. Na vědomí vzalo také
informaci o připravované výměně vrat, opravě
soklu a nátěru věže v hasičské zbrojnici.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek práce
komise, která v závěru ledna kontrolovala hospodaření obce za rok 2014. Závěr komise: nebyly shledány chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo rozhodlo zastřešit prostranství posezení před sokolovnou hliníkovými přístřešky
a o nové znělce do obecního rozhlasu.
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí příspěvku
na zájezd pro oddíl přípravky fotbalistů TJ Sokol,
ani poskytnutí příspěvku ve výši 9000 Kč na poznávací zájezd pro děti z naší obce do Řecka, který organizuje Občanské sdružení NATURA OPAVA
ve spolupráci se Základní školou Raduň.

Jednání zastupitelstva 17. března

Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí sponzor- Zastupitelstvo obce schválilo ukončení soudníského daru pro Cykloklub Opava na ceny pro ví- ho sporu se Státním pozemkovým úřadem a statěze cyklistického závodu „Mistrovství Galaxie“. žení žaloby ve věci rybníků p. č. 1185. Schválilo
také vyřazení dlouhodobého drobného hmotJednání zastupitelstva 24. února
ného majetku (dle přílohy zápisu).
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy kontrolnírok 2015. Schválilo také situování pomníku pad- ho a finančního výboru a inventarizaci majetku
lým spoluobčanům ve II. světové válce vpravo a závazků k 31. prosinci 2014. Vzalo také na vědood stávajícího pomníku (do trávníku).
mí informace o vysoutěžených cenách v aukcích
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o hos- na dodavatele plynu (úspora 65 773 Kč) a elekpodaření obce za leden až prosinec 2014, o pro- trické energie (úspora 22 599 Kč).

Takové to bylo před sedmdesáti léty ...
Boje za osvobození Chvalíkovic trvaly dlouhé
tři dny od 23. do 25. dubna 1945. Vojáci Rudé
armády přišli do obce již 23. dubna, ale bojovalo se nepřetržitě i následující dva dny. Nejhorší
situace byla 24. dubna. Lidé byli po celou dobu
bojů ukryti nebo spíše uvězněni ve sklepích.
Němci sice chtěli původně vesnici vyklidit, ale už
na to neměli čas. Rusové útočili z rozsáhlé roviny
od Opavy na mírně stoupající návrší s naší obcí.
Němečtí okupanti byli ve výhodě. Přímo v obci se
bojovalo o každý dům. Fojtství, největší zděný dům
v centru obce, se stalo střediskem odporu, a proto
bylo bombardováno. V protější kapli sv. Michala,
v okénku ve štítě, se uhnízdil zuřivý Němec s kulo4

metem, který, než byl zneškodněn, kosil postupující sovětské vojáky.
Při osvobozovacích bojích zahynulo jedenáct
našich občanů a přes třicet vojáků Rudé armády. Sedmnáct jich bylo provizorně pohřbeno za
kaplí sv. Michala.
Materiální škody po přechodu fronty byly obrovské. Dvanáct obytných domů bylo zničeno úplně,
ostatní poškozeny. Pouze dva nebo tři domy vyvázly bez pohromy.
Po konečném vyhnání Němců ze vsi nahoru do
lesů zůstali Rusové v obci až do 10. května 1945.
Zdroj: František Sochor - Kronika přátelství
a lásky (Železný Brod - Chvalíkovice)

Kuželkáři si v soutěžích vedou dobře
Kuželkáři TJ Sokol Chvalíkovice hostili v sobotu
7. března na „domácích“ dráhách v Opavě na Kolofíkově nábřeží družstvo TJ Sokol Rybník. Hrálo
se 19. kolo III. ligy, skupiny C. Naši v sestavě Jakub
Hendrych, Vladimír Kostka, Radek Hendrych,
Vladimír Valenta, David Hendrych a Jiří Staněk
zvítězili 5:3 (3203:3156) a v tabulce postoupili na
druhé místo. (Z utkání jsou i tyto snímky.)
O oddílu kuželek
mi více prozradil
Dalibor Krejčiřík: „Naše kuželna ve Chvalíkovicích se přistavovala k sokolovně
v šedesátých letech minulého
století. Co se týče
údržby a oprav,
jsou vesměs v režii družstev a jejich členů. Naposledy proběhla větší údržba loni v létě, kdy se odstranilo staré obložení a po opravách omítek se kuželna
kompletně vymalovala.“
Tradice tohoto sportu je v naší obci veliká a kuželnu k rekreační hře využívají jak chvalíkovičtí,
tak lidé z Opavska. Dnes máme A družstvo mužů,
které hraje zmíněnou III. ligu. V této sezoně se
jim daří a na rozdíl od jiných let se tentokrát ve
třetí lize určitě udrží. Naše B družstvo hraje okresní přebor. Je to mj. mezinárodní soutěž, protože
mezi deseti účastníky je také RSKK
Raciborz. Náš tým
tvoří Martin Šumník, Roman Beinhauer, Otto Mückstein, Sabina Trulejová, Dalibor
Krejčiřík, Antonín
Hendrych, Daniel
Beinhauer, Barbora Víchová a David Beinhauer.
K jeho účinkování
v soutěži Dalibor

Vladimír Valenta
Krejčiřík řekl: „V minulých letech jsme drželi zpravidla postupové pozice. V loňské sezoně se poprvé
uplatnili žáci a dorostenci. Po úvodním „oťukávání“,
kdy nám patřil spíše konec tabulky, došlo ke zlepšení
a aktuálně, dvě kola před koncem soutěže, jsme na
pátém místě.“
Oddíl se už několik let věnuje mládeži. Vladimír
Valenta spolu s dalšími nadšenci Vladimírem
Kostkou, Otto Mücksteinem a Petrem Vítkem
s dětmi trénují a jezdí na turnaje. Výsledkem
jejich práce je skutečnost, že někteří jejich odchovanci jsou již dnes platnou posilou našeho
B družstva.
Připravil a foto: Karel Stuchlík

Vladimír Kostka
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Velikonoční výlet do historie

Že budou Velikonoce, víme všichni. Je ale pravdou, že mnozí za nimi vidí jen svátky podobné
Vánocům, kdy je třeba jíst od rána do večera.
Jenže pak si třeba pustíte v televizi nějakou vědomostní soutěž a na otázky typu - co se stalo
na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu či
Velikonoční neděli marně pátráte v paměti.
Ve Všeobecné encyklopedii Diderot (1999) se
píše: „Velikonoce jsou křesťanské památné dny,
jimiž se připomíná a oslavuje Ježíšova poslední večeře (Zelený čtvrtek), jeho ukřižování (Velký pátek),
pohřbení (Bílá sobota) a zmrtvýchvstání (Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční). O velikonočním pondělí si věřící připomínají zjevení vzkříšeného Krista dvěma učedníkům jdoucím do městečka
Emauzy. Velikonoce jsou považovány za vyvrcholení křesťanského roku liturgického.“
Michael D. Coogan v Historii náboženství (1998)
uvádí: „Široká shoda vládne v tom, že v době židovského svátku Pesachu byl Ježíš v Jeruzalémě
zrazen jedním ze svých stoupenců a zatčen. Po výslechu před židovskými autoritami byl poslán před
římského guvernéra Piláta Pontského a shledán
vinným, že se prohlašuje za krále Židů, což bylo
podle židovského práva rouhačství a pro Římany
velezrada. Ježíš byl odsouzen k smrti ukřižováním,

normálnímu trestu pro zločince a vlastizrádce, a za
několik hodin na kříži zemřel. Ježíšovo hnutí však
se smrtí vůdce nezahynulo. Krátce po jeho ukřižování začala skupinka Židů tvrdit, že Ježíš vstal
z mrtvých a že se jeho vzkříšením naplnily mesiášské naděje Izraele.“
Velikonocům předchází období, které také má
svůj původ v historických událostech. Popeleční
(škaredou, sazometnou) středou začíná doba
půstu, který trvá čtyřicet dnů (nezapočítávají se
do ní neděle). Stejně dlouhou dobu (čtyřicet dnů)
se Ježíš postil na poušti.
Květnou nedělí je poslední neděle před Velikonocemi. Je upomínkou na slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.
Proč Velikonoce nemají své pevné datum v kalendáři jako třeba Vánoce? Protože se stanovují stejným způsobem, jako tomu bylo u Židů. Velikonoční neděle je první nedělí po prvním jarním
úplňku. Velikonoce se tedy pohybují v rozmezí
od 22. března do 24. dubna.
Co je na Velikonocích křesťanského a co pohanského? Obecně vzato, Velikonoce křesťanské jsou
svátky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Velikonoce bez křesťanství jsou považovány za svátky jara.
Připravil: Karel Stuchlík

Vzdělávání jako cesta k rozvoji venkova
Společnost Whisby s.r.o. nabízí pro občany
Chvalíkovic nabízí čtyři vzdělávací kurzy zaměřené na právní vzdělávání, finanční gramotnost, spotřebitelskou gramotnost a počítačové dovednosti:
Poznejte svá občanská práva a povinnosti
(zaměření na práva a povinnosti občanů v souvislosti s novým občanským zákoníkem)
Naučte se hospodařit se svými financemi
(zaměření na produkty finančního trhu, správu rodinného rozpočtu, exekuce, čerpání úvěrů a půjček, platební karty apod.)
Nenechte se nachytat - ochrana spotřebitele
(orientace na trhu, spotřebitelská práva, rozpoznávání cenových praktik prodejců, prevence
před podvodnými praktikami apod.)
Není třeba bát se počítače
(základy práce na počítači, základy internetu,
word, excel atd.)
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Kurzy mají sloužit jako podpůrný nástroj pro zvýšení kvality života na venkově a zohledňují specifika vzdělávání venkovských obyvatel. Jsou zaměřeny na dovednosti nezbytné v běžném životě.
Jejich absolvování zvýší také uplatnění na trhu
práce.
Absolvováním kurzů si účastníci rozvinou a prohloubí obecné i odborné znalosti, které jsou nezbytné jak pro jejich osobní život, tak i využití
v zaměstnání. Získané znalosti v oblasti práva,
uzavírání smluv, správě rodinných financí apod.
pomohou účastníkům kurzů zamezit vzniku
finančních rizik a škod. Nebudou chybět ani základní informace a praktické zkušenosti týkající
se práce s počítačem, které jim pomohou zvládat
v dnešní době nezbytné základní digitální operace pro každodenní život.
Kurzy se uskuteční na jaře. Přihlásit se můžete na
obecním úřadu u Bohuslavy Rozsívalové, telefon
553 787 224, mail: obec@chvalikovice.cz. (oú)

Školní zprávy z Raduňského zpravodaje
PIRÁTI z Chvalíkovic byli osmí

V lednu se uskutečnil XVIII. ročník Novoročního
volejbalového turnaje v Raduni. Letos se přihlásilo osm družstev, které se na začátku turnaje rozlosovaly do dvou základních skupin. Loňské vítězství obhájilo raduňské družstvo HROMKOČKY.
Druzí byli VALDIS a třetí KANTOŘI. Čtvrtí skončili
ŽABÁCI, pátí RAFANI, šestí ŠUP SEM, ŠUP TEAM
z Kylešovic, sedmí A JE TO z Opavy a osmí PIRÁTI
z Chvalíkovic. Poděkování patří všem účastníkům
a fanouškům turnaje, kteří vytvořili přátelskou
atmosféru.

Astronomická olympiáda

Na konci minulého roku se uskutečnilo v Základní
škole v Raduni školní kolo astronomické olympiády pořádané Českou astronomickou společností. Byla to obtížná soutěž, při níž žáci řešili úkoly
z astrofyziky, astronomie a kosmologie. Zúčastnili
se jí Adam Hoza, Michal Píšala, Kateřina Greplová, Kristýna Krejčiříková a Jan Műller. Všichni se
probojovali do krajského kola.

vou. Pak je ale štěstěna opustila a v následujících dvou zápasech prohráli o jediný gól. Díky
patří našemu gólmanovi Jendovi Müllerovi, který byl naší jedničkou.

Gymnastky čtvrté

Sérii únorových a březnových závodů završilo
okresní finále ve sportovní gymnastice dívek II. kategorie (4. a 5. třída) v trojboji (hrazda, prostná
a přeskok). Naše družstvo ve složení Lucie Krejčiříková, Marie Klapuchová, Adéla Cihelková
a Marie Rychlá se ve velké konkurenci neztratilo
a na této prestižní soutěži vybojovalo vynikající
4. místo!

Soutěž pěveckých talentů

V pátek 27. února se zúčastnily děti z raduňské
školní družiny pěvecké soutěže v Opavě. Zpěv
i hru na doprovodné nástroje předvedly dvě
skupiny děvčat, které se umístily ve zlatém pásmu. Blahopřejeme! V kategorii mladších dětí
vystoupily V. Mošová, N. Krátká, E. Loupancová
a K. Hatalová. V kategorii starších dětí zpívaly
B. Mainušová, K. Apetická, M. Vaníčková a A. FajOkresní finále ve šplhu
V únoru se konalo v Opavě okresní finále ve špl- kusová.
hu chlapců a děvčat III. a IV. kategorie. Raduň- Den Země trochu jinak
ská škola vyslala do soutěže čtyři družstva - dvě V rámci Dne Země se žáci 8. a 9. ročníku vypraví
chlapecká a dvě dívčí, která se snažila v co nej- začátkem května na „Svět techniky“ do areálu
kratším čase vyšplhat do výše 4,5 m. Nejlépe si Dolní Vítkovice. Bude zaměřen na expozice Svět
vedlo družstvo ve složení Bára Beinhauerová, civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody.
Vendula Píšalová, Barbora Petzuchová a Kate- Jeho součástí bude i promítání filmů.
řina Ondrová, které obsadilo 5. místo ze 14 star- Kromě toho navštíví i nově zrekonstruované
tujících škol. Bára Beinhauerová navíc vybojova- Planetárium v Ostravě, kde zhlédnou program
la v jednotlivcích 3. místo. Skvěle reprezentovali „Spanilá jízda sluneční soustavou“.
školu také David Beinhauer, Tomáš Krenželok, Pro ostatní žáky školy je připravena zajímavá naVojtěch Kubesa, Tomáš Mička, Lukáš Beránek, bídka akcí v rámci Dne Země.
Jana Žurková, Adéla Škrobánková, Kateřina
Co by mělo zvládat dítě, než nastoupí
Greplová a Vanesa Baranová.

Florbal nás baví

V únoru se uskutečnil v Opavě florbalový turnaj
žáků šestých a sedmých tříd. Klání se kromě naší
školy zúčastnila i družstva ZŠ Mařádkova, ZŠ
Mladecko, ZŠ Otická a Mendelova gymnázia.
Naši v sestavě Jan Müller, Denis Vítek, Jan Pavelek, Viktor Vičan, Jakub Černohorský, Michal
Píšala, Jonas Mückstein a Šimon Čálek hned
v úvodním zápase dokázali porazit ZŠ Mařádko-

do mateřské školy?

Mělo by umět říct své jméno a jména svých rodičů a sourozenců, zapamatovat si svou značku
v mateřské škole. Dítě by mělo zvládat používání toalety, mít základní hygienické návyky při
umývání a utírání se do ručníku, používání kapesníku, alespoň částečně se oblékat a svlékat,
obout a vyzout boty a papuče. Důležité je, aby
neubližovalo jiným dětem!
Zdroj: Raduňský zpravodaj, duben 2015
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Turnaj v malé kopané
Poslední lednovou sobotu se uskutečnil v naší
tělocvičně již 9. ročník turnaje v malé kopané.
Celá akce se uskutečnila pod záštitou fotbalového oddílu TJ Sokol Chvalíkovice a naší obce,
která akci zaštítila finančně.
Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev, která
byla rozdělena do dvou skupin. Jednotlivé zápasy
byly velmi bojovné, nápadité a dramatické. Kolikrát o úspěchu rozhodovaly maličkosti i trocha
štěstí. To přispěchalo na pomoc družstvu STARÝCH PÁNŮ, kteří postoupili do semifinále až na

vyšší počet vstřelených branek (skóre 7:7) na úkor
TYGRŮ (6:6). V něm ale podlehli vítězi turnaje
JUŘTÝMU, který pak ve finále porazil naše mladé
SNIPERS BOYS na pokutové kopy 2:0, když zápas
i po prodloužení skončil 1:1. První čtyři týmy byly
odměněny věcnými cenami.
Celý turnaj se nesl v přátelské atmosféře a závěr
patřil společnému posezení s malým pohoštěním.
Všichni zúčastnění se shodli, že se turnaj opět vydařil a už se těší na jubilejní desátý ročník.
Text a foto: (HenJar)

FOTBAL MINI ŽÁCI - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
jaro 2014 - 2015, 1 + 4 skupina B

14. kolo
13. kolo
9. kolo
12. kolo
8. kolo
11. kolo
10. kolo

středa
středa
neděle
středa
středa
čtvrtek
středa

22. dubna
29. dubna
3. května
13. května
20.května
21. května
3. června

16.30
16.30
11.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Hradec n. M. „A“ - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Hradec n. M. „B“
Budišov n. B. - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Suché Lazce
Chvalíkovice - Kylešovice
SFC Opava - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Štítina

OKRESNÍ FOTBALOVÁ SOUTĚŽ MUŽŮ
jaro 2014 - 2015, III. třída, skupina B

neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
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5. dubna
11. dubna
19. dubna
26. dubna
3. května
10. května
16. května
23. května
31. května
6. června
14. června

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Chvalíkovice - Melč
Brumovice - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Vítkov „B“
Chvalíkovice - Holasovice
Kyjovice - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Hlavnice
Suché Lazce - Chvalíkovice
Březová - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Komárov
Nové Sedlice - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Dolní Životice

Až dosud chránil fotbalové diváky maximálně slunečník.
Kdo šel okolo hřiště na konci března, musel si všimnout, že
stavební práce jsou v plném proudu. Při červnových oslavách
už bude posezení zastřešeno hliníkovou konstrukcí. (oú)

ZPRAVODAJ OBCE CHVALÍKOVICE
Vydává Obec Chvalíkovice, České školy 11, 747 06 Chvalíkovice,
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Vychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
Tisk: OPTYS s.r.o., Opava. Uzávěrka čísla byla 30. března 2015.
Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikovice.cz
nebo dodejte osobně na obecní úřad. Žádosti o inzerci
posílejte na adresu starosta@chvalikovice.cz.
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu
a badmintonu

(Foto na str. 12)

V období mezi vánočními svátky a Silvestrem
uspořádala TJ Sokol Chvalíkovice už tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu a badmintonu.
Tentokrát se konal v sobotu 27. prosince v tělocvičně naší sokolovny. Turnaj byl určen pro všechny občany Chvalíkovic, kteří chtěli po Vánocích
udělat něco pozitivního pro své tělo.
Připraveny byly dva turnaje - v badmintonu
(dvojice) a ve stolním tenisu (jednotlivci). Navíc účastníci, kterých se v sokolovně sešlo dvacet, měli možnost si zahrát i kuželky v místní
kuželně. Všichni si důkladně protáhli svá těla
a zároveň se dobře pobavili. Pro účastníky tur-

naje bylo připraveno malé občerstvení a pro
vítěze věcné ceny.
Všichni zúčastněni sportovci se řídili především heslem, že „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Přesto, co by to byl za turnaj bez vítězů! V badmintonu
zvítězila dvojice Adéla Valentová - Marek Hynar,
která ve finále porazila duo Sabina Trulejová - Jakub
Kučera. Turnaj ve stolním tenisu ovládl Rostislav
Hendrych, který ve finále zdolal Jakuba Kučeru.
Turnaj už si získal pevné místo v kalendáři sportovních akcí pořádaných místní TJ Sokol a letos na
konci roku tomu jistě nebude jinak.
Text: Radek Věntus, foto: Karel Stuchlík

Turnaj registrovaných hráčů
Po skončení vánočního turnaje následoval tradiční turnaj ve stolním tenisu registrovaných hráčů TJ Sokol Chvalíkovice. Zúčastnilo se ho celkem
26 hráčů z celkového počtu 32 registrovaných.
V turnaji zvítězil Tomáš Rychlý, který ve finále
vyhrál nad Sašou Virágem. O finálovou účast bojovali také Radim Šnek, který skončil na třetím
místě, a čtvrtý Roman Bednář.
Náš oddíl stolního tenisu je jeden z největších
v opavském okresu. V okresních soutěžích má
celkem šest družstev, z toho jedno žákovské.
„Áčko“ bojuje o postup do krajské soutěže.
Text: Zdeněk Pelech, foto: Tomáš Rychlý
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OHLÉDNUTÍ ZA PŘELOMEM ROKU

Vánoční koncert v naší kapli
Příjemný poslech a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti popřál všem návštěvníkům tradičního vánočního koncertu v naší kapli
sv. Archanděla Michaela starosta Radim Hlaváč.
Ale ještě předtím ve svém úvodním vystoupení
informoval o tom, co všechno bylo vykonáno,
aby kaple při koncertu hudební skupiny ENIGMA
téměř svítila novotou: „Vše začalo již v roce 2013,
kdy jsme opravili střešní krytinu a odvedli dešťovou
vodu od základů kaple. V roce 2014 došlo na interiér. V prvé řadě musím zmínit celkovou opravu lavic.
Všechny byly rozebrány, shnilé prvky nově vyrobeny a ty, které se daly zachránit, byly zrestaurovány.
Byla také položena nová dřevěná podlaha a odizolována spodní vlhkost. Nové jsou i dveře pod schodištěm. Schodiště a kúr byly nalakovány a všechny

Co uvádí o kapli
chvalíkovická kronika?
Na místě staré dřevěné zvonice, která byla postavena snad v r. 1794, byla r. 1866 vybudována
nová zděná kaple. Pro válku s Pruskem však byla
dokončena a vysvěcena teprve v r. 1869, kdy také
byl postaven kamenný kříž s pozlacenou podobiznou Božského Spasitele před kaplí. V tomtéž roce
přijali občané Chvalíkovic dohodu o udržování
nově postavené kaple a kříže. Podepsali závazek,
že je navždy budou udržovat v dobrém stavu: „My
všichni oprávněni a podepsáni osadníci chvalkovští
se osvědčujeme, že sebe i všecky své potomky zavazujeme, od nás ku cti a chvále sv. Michala Archanděla, sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého nově
postavenou kapli, jakož i vedle ní nově postavený
kamenný kříž po všecky časy v dobrém stavu udržeti.
Kdyby jakýmkoliv neštěstím neb nehodou byly kaple
a kříž porouchány či zničeny, opět na tom samém
místě právě takovou kapli a takový kříž vystavíme.“
Úpis byl schválen okresním hejtmanstvím v Opavě dne 6. října 1869 a je uchován na hradecké faře.
V r. 1871 byl postaven u kostelní cesty dřevěný kříž.
V r. 1885 přibyly tři kříže - dva kamenné pod vesnicí
a za humny u kostelní cesty a jeden dřevěný nad
vesnicí. V r. 1904 byl postaven kamenný kříž, který
byl téhož roku 28. srpna slavnostně posvěcen.
Zdroj: Kronika jednotřídní obecné školy ve Chvalíkovicích
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dřevěné prvky jsou napuštěny přípravky proti červotoči a jiným škůdcům.“ Dodejme, že všechny
tyto práce vyšly na 254 000 Kč. Ale výčet novinek v naší kapli není u konce. Byla také otlučena
vlhká omítka, pod kterou se objevilo kamenné
zdivo. Nádherně ladilo s interiérem kaple, a proto bylo upraveno do současné podoby. Zednické
práce přišly na 12 000 Kč. Starosta hovořil také
o vyhřívání lavic: „S ohledem na návštěvnost jsme
se na zkoušku rozhodli zavést vyhřívání ve čtyřech
řadách lavic s tím, že dle návštěvnosti a potřeby je
možno vyhřívání rozšířit do všech lavic. Tyto práce
stály 32 000 Kč. Celková částka, kterou obec investovala do renovace kaple, se tak vyšplhala na bezmála 300 000 Kč.“
Pak už dostali slovo hudebníci a zpěváci skupiny
ENIGMA a v kapli sv. Archanděla Michaela se rozezněly vánoční písně a koledy. Zcela zaplněná
kaple (kdo přišel pozdě, měl smůlu) se ve zpěvu
přidávala a koncert se chvílemi měnil ve společné muzicírování.
Pravou vánoční atmosféru umocňovalo i počasí,
protože v mrazivém nedělním podvečeru 28. prosince hustě chumelilo a Chvalíkovice se ocitly v bílém opojení. I proto určitě přišlo všem vhod malé
pohoštění, které vedení obce připravilo po skončení koncertu před kaplí.
Text a foto: Karel Stuchlík

Tříkrálová sbírka
Na přelomu roku navštěvovali naše domácnosti
koledníci, kteří vybírali peníze pro Charitu Opava.
Tři vedoucí Petra Víchová, Jaroslava Müksteinová
a Rostislav Beinhauer měli ve svých skupinkách
celkem téměř dvacet dětí. Za zpěvu a kytarového
doprovodu se jim podařilo vybrat od štědrých spoluobčanů celkem 22 655 Kč, což je více než v předešlém roce, kdy se vybralo 21 253 Kč.
Jak informovala Charita Opava na svých webových stránkách www.charitaopava.cz, měly by
být peníze z letošní sbírky využity mj. na pořízení automobilu a na zakoupení zdravotnického
materiálu pro mobilní hospic Pokojný přístav.
Poděkování patří všem našim občanům za peněžní dary a také Bohuslavě Rozsívalové, která
tuto akci v naší obci organizuje.
(oú)

Vánoční koncert v naší kapli
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu a badmintonu
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