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CHVALÍKOVICE
Den
matek
Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka
v kruhu dětí.
(Johann Wolfgang Goethe)
Matka je jediná žena, která miluje muže nezištně.
(francouzské přísloví)
Jedna dobrá matka je více než sto učitelů.
(Johann Gottfried Herder)
Nejlepší výchovná metoda je, obstarat dítěti
dobrou matku.
(Christian Morgenstern)
Za vše, co jsem nebo čím se domnívám, že
jsem, vděčím své matce. (Abraham Lincoln)
Vedení obce připravuje dárek maminkám k jejich svátku, který oslaví 11. května. Kulturní
komise už vybírá divadelní představení ve
Slezském divadle v Opavě. I letos bude v květnu 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.
Lenka Zaoralová, starostka

Oslavíme i Den otců
Zatímco matky oslaví svůj svátek na divadelním
představení, otcové se sejdou tradičně na kuželkách. Letos to bude v sobotu 21. června od
17.30 hodin. Laďte formu už dnes, ať svým výkonem překvapíte!
Radim Hlaváč

Oslavy osvobození

Obnovená tradice, která připomíná osvobození naší obce Rudou armádou v roce 1945,
bude mít i letos své pokračování. Ve čtvrtek
24. dubna, tedy v den, kdy frontou zničené
Chvalíkovice byly osvobozeny, se uskuteční
pietní akt u pomníku padlých. Začne v 17.00
hodin. Kdo chce, může přijít a zapálit svíčku
na paměť těch, kteří padli za naši svobodu
nebo zahynuli v útrapách ve II. světové války.
Dnes má ve zpravodaji své místo i osobní vzpomínka Danuše Sokolové na začátek II. světové války v naší obci, kdy Němci vyháněli české
starousedlíky ze svých domovů.
Lenka Zaoralová

Blahopřejeme!

Před devadesáti pěti lety
se narodila Jiřinka Richtrová (na snímku)! Dnes
je nejstarší občankou naší obce. Své úctyhodné
narozeniny oslavila v neděli 2. února. Za vedení
obce jí přišly poblahopřát starostka Lenka
Zaoralová a Bohuslava
Rozsívalová. Nepřinesly jen krásnou kytici, ale i věcný a finanční dar.
Popřály ji hodně zdraví a stále dost pěkných
zážitků při sledování televize a četbě. To Jiřinku
Richtrovou baví. Pravda, nohám už při chůzi
musí pomáhat „chodítko“, ale její celková kondice je obdivuhodná.
Text: Karel Stuchlík, foto: Lenka Zaoralová

Mikulášská nadílka spojená s ukázkou
malých fotbalistů

Druhou adventní neděli 8. prosince se odpoledne
v sokolovně TJ Chvalíkovice uskutečnila Mikulášská nadílka spojená s ukázkou dovedností našich
malých fotbalistů. Za hudebního doprovodu
postupně fotbalisté Štěpán Gibes, Daniel Nosek,
Mathias Mückstein, Ondra Vícha, Matyáš Glazar,
Kryštof Halška a Daniel Vícha ukázali, co se s míčem na pravidelných trénincích naučili. Byl to
například slalom s míčem kolem kuželů, vzájemné
fotbalové souboje a mnoho dalšího. Poté měli
možnost se ukázat tatínci a sami si vyzkoušet, že

Přijďte to zkusit!

Od loňského září se rozjely pravidelné tréninky malých fotbalistů (ročník 2005 a mladší) pod vedením trenéra Davida Gibese.
Od listopadu trénuje Martin Glazar naše
nejmenší fotbalisty (ročník 2009).
Tréninky jsou dvakrát týdně.
Mladší přípravka ročník 2009 a mladší:
pondělí
pátek

17.00 - 17.45
16.30 - 17.15

Mladší přípravka ročník 2005 a mladší:
pondělí
pátek
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17.00 - 18.30
16.30 - 17.30

práce s míčem není tak jednoduchá, jak to v televizi vypadá. Na závěr fotbalové přehlídky nastoupily na scénu maminky, které si zahrály fotbalové
utkání s dětmi. Jak myslíte, že to dopadlo? Musím
říct, že se holky držely, ale proti malým, takřka profesionálům, neměly šanci. Děti vyhrály 1:0. Během
tohoto utkání měli možnost se ukázat i ti nejmenší
fotbalisté Martin Věntus, Lukáš Glazar, Ondra Boček, Filip Šimera, Matěj Rychtář a Tomáš Pracný.
Všichni společně se pak už jen za velkého potlesku
rozloučili a přišel tolik očekávaný Mikuláš s čertem
a andělem. Vše dobře dopadlo, čert odešel s prázdnou a Mikuláš s andělem obdarovali všechny přítomné děti sladkým balíčkem. Do 17 hod byl pro
děti zajištěn program v tělocvičně v podobě různých zábavných her a soutěží. Kdo měl čas a chuť,
mohl se pobavit u společného pohoštění, které
připravily maminky hráčů. Moc děkujeme, bylo to
opravdu výborné!
Tato akce se vydařila a snad zůstane místní tradicí i nadále. Poděkování patří všem, kteří se na
organizaci podíleli, všem přítomným a hlavně
našim sponzorům - TJ Sokol Chvalíkovice a Mateřské škole Chvalíkovice.
Případné zájemce srdečně zveme na naše tréninky. (O našich mladých fotbalistech se dočtete
i na straně 7.)
Text a foto: Monika Halšková a David Gibes

Nové kontejnery na
textil a hračky
Tři nové kontejnery na textil, obnošené šatstvo,
obuv, kterou už nenosíte, a hračky, se kterými
si už nikdo nehraje, byly instalovány v naší
obci. První z nich najdete u sokolovny, druhý
u hasičské zbrojnice a třetí na točně městské
hromadné dopravy (na snímku). Chcete-li do nich
odložit pro vás již nepotřebnou obuv, musí být
v páru a nejlépe ještě svázána tkaničkami k sobě.
Kontejnery jsou na uvedených stanovištích trvale
a věříme, že budou dobře sloužit.
Text: (oú), foto: Karel Stuchlík

Jeden svozový den
V letošním roce se plasty a papír odváží v jeden společný svozový den. Nezapomeňte,
že plasty se dávají do žlutých pytlů a papír
do modrých. Tříděním odpadu šetříte naše
životní prostředí!
(oú)

Volby do europarlamentu
Konají se v pátek 23. května od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 24. května od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Volební místnost je na Obecním
úřadu Chvalíkovice. Volič se musí prokázat občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky nebo
platným cestovním průkazem.
Volební lístek bude voličům doručen nejpozději
tři dny před volbami, tj. do 19. května. Pokud volič
volební lístek neobdrží, dostane nový ve volební
místnosti.
(oú)

Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do naší Mateřské školy Chvalíkovice
pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v pondělí
5. května v době od 9.00 do 15.00 hodin v mateřské škole.
V dostatečném předstihu před zápisem si v mateřské škole vyzvedněte „Žádost o přijetí“. Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný
V neděli 23. února patřila tělocvična TJ Sokol list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněnou
Eva Waligová, vedoucí učitelka
Chvalíkovice dětem. Konal se zde tradiční DĚTSKÝ žádost.
KARNEVAL pořádaný Klubem rodičů Mateřské
školy Chvalíkovice. Těsně po 14. hodině nastoupily na taneční parket děti z mateřské školy a pod V sobotu 1. února se hrál v tělocvičně T Sokol
vedením učitelek předvedly krátké vystoupení. Chvalíkovice již 8. ročník turnaje v malé kopané,
Pak už mohl začít pravý maškarní rej. Programu jehož pořadatelem byl domácí oddíl kopané
se ujala Veronika Klapetková a její tři kamarádky, ve spolupráci s obcí. Akce se zúčastnilo celkem
které si pro děti připravily různé soutěže a hlavně osm družstev, která bojovala ve dvou skupinách.
spoustu písniček, při kterých mohly děti předvést Družstva, která skončila na 3. a 4. místě, si zahrála
své krásné masky. Během celého odpoledne se mezi sebou o konečné 5. - 8. místo. Do semifivšichni mohli občerstvit v bufetu. V nabídce ani le- nále se probojovala k naší radosti obě domácí
tos nechyběly domácí věnečky a koláče, ale i hra- družstva - mladí SNIPERS a STAŘÍ PÁNI. Do finále
nolky a další dobroty. Za podporu mnohokrát dě- pak postoupili STAŘÍ PÁNI, kteří ale podlehli vítězi
kujeme rodičům dětí z mateřské školy, Obecnímu turnaje HEŇO-TÝMU 0:4. SNIPERS po výhře 1:0
úřadu Chvalíkovice, Sboru dobrovolných hasičů v malém finále nad GIBES-TÝMEM obsadili 3. místo.
Chvalíkovice, Zámečnictví Pavel Vichta, Cukrárně Turnaj byl slavnostně vyhodnocen v přísálí kuželKamahaj, tiskárně Optys a všem, kteří se podíleli ny, družstva na 1. - 4. místě získala zajímavé ceny.
na organizaci. Užili jsme si pohodové odpoledne Podle nálady, ohlasů a atmosféry na turnaji, se už
a těšíme se na příští rok. Štěpánka Obročníková teď všichni těší na příští 9. ročník.
(JH)

Dětský karneval

Turnaj v malé kopané
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Obnova třešňové aleje
Tradiční krajinné prvky a výtvory pracovitých a ke
svému životnímu prostředí citlivých předků dodnes spoluvytvářejí jedinečnost a krásu našeho regionu, vytvářejí pocit domova a pěkné místo k životu. Také my chceme svým potomkům předat
krajinu v co nejlepším stavu. Ovšem nic není na
věky. Proto zastupitelstvo obce schválilo obnovu
třešňové aleje směrem k Hradci nad Moravicí, oblast známou pod místním názvem Kopanina.
Na obnovu aleje se obec snažila bezúspěšně
získat finanční prostředky již od roku 2007. Až
nyní, s nově vyhlášenou výzvou pro rok 2014,
to vypadá, že s dotací uspějeme. V případě že
ne, má obec v rozpočtu vyčleněnou částku na
vysázení nových stromů.
Kácení stromů na Kopanině probíhá na základě
rozhodnutí o povolení kácení dřevin v rámci projektu „Obnova třešňové aleje - Chvalíkovice“. Jeho
realizátorem je naše obec. Pokáceno bude 55 stromů. Obecní úřad k tomu letos vydal povolení. Důvodem pro kácení je špatný zdravotní stav. Dalších
osm stromů bude zachováno. Jedná se zejména
o duby a lípy. Stromy v aleji budou nově vysázeny
(bude jich zhruba dvakrát více) a navíc přibude asi
20 keřových skupin. Obec musí splnit podmínku
nové výsadby aleje - použít domácí dřeviny.
Při přípravě projektové dokumentace byla vyvolána jednání, kterých se zúčastnil autorizovaný

architekt krajinářské architektury a provedl inventarizaci, soupis a dendrologický průzkum stromů
a keřů. Inventarizace stromů, která je dostupná
na webových stránkách www.chvalikovice.cz,
byla realizátorovi projektu předána jako podklad
pro vydání rozhodnutí o kácení. V rozhodnutí
jsou uvedeny konkrétní důvody kácení jednotlivých stromů. Informaci o obnově aleje obdržela
na vědomí také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě. V případě zájmu je možné
nahlédnout do dokumentace, která je k dispozici
na Obecním úřadu Chvalíkovice.
Veřejnost byla o připravovaném kácení informována prostřednictvím obecního rozhlasu a občané, kteří měli zájem kácet dřeviny svépomocí
oproti vratné kauci, byli vyzváni, aby se dostavili
pro další informace na obecní úřad. Tuto možnost využilo devět spoluobčanů.
Mimo uvedenou alej vlastní naše obec ještě další dvě aleje, a to na Žlabinském a Vrbinském potoku. Je samozřejmé, že i o tyto aleje se snažíme
v rámci možností pečovat. V zimních měsících
byla pracovníkem obecního úřadu Zdeňkem
Štěbrou provedena probírka náletových dřevin
a keřů na březích Žlabinského potoka.
Věřím, že tyto i další naše plánované zásahy do
krajiny budou ku prospěchu nás všech.
Radim Hlaváč, místostarosta

Sběr velkoobjemového Fotopasti odhalí viníky
skládky trápí i naši obec. Neukáznění oba nebezpečného odpadu Černé
čané si doma „uklidí“ tak, že nepotřebné věci vyV sobotu 3. května (čas bude upřesněn místním
rozhlasem) budou přistaveny na stanoviště u sokolovny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Můžete se zde zdarma zbavit
nebezpečného odpadu, který máte v domácnostech. Jsou to například plechovky se zbytky
barev, oleje a vazelíny, zbytky ředidel, monočlánky, žárovky, zářivky, výbojky, autobaterie, olejové
automobilové filtry, vyjetý motorový olej, ojeté
pneumatiky, lahve a sklo znečistěné chemikáliemi, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, fotochemikálie,
obaly od sprejů, léky, záchodové mísy, umyvadla,
koberce, lina, křesla, gauče, kočárky ap.
Radim Hlaváč
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vezou k lesu, do polí nebo někam do příkopu. Za
obecní peníze, které bychom mohli využít daleko
efektivněji a hlavně pro občany, musíme takové
skládky likvidovat.
V České republice se nakládání s odpadem řídí
zákonem a místními vyhláškami. Ten, kdo uloží odpad na jiné místo než k tomu určené, se
dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Za znečistění, poškození nebo neoprávněné
zabrání veřejného prostranství hrozí sankce.
Ve vedení obce jsme přijali rozhodnutí zakoupit
tzv. fotopasti a mobilně je instalovat na místa, kde
se černé skládky nejčastěji vyskytují. Chceme tak
odhalit viníky a samozřejmě taková fotka nebude
pro ně zrovna lacinou záležitostí. Radim Hlaváč

CO PŘIPRAVUJEME V LETOŠNÍM ROCE
Budova č. p. 120 (původní mateřská škola)
Jak jste si mohli všimnout, došlo loni v této budově k výměně oken a dveří, ale zůstala tam vitráž.
Pamětníci vědí, že je to dar kmotrů ze Železného
Brodu. Podepsal se už na ní zub času a její oprava
není vůbec jednoduchá, protože odborníků je
málo. Proto jsem se loni obrátila na starostu Železného Brodu André Jakubičku s prosbou o pomoc. Obratem jsme od místostarosty Ing. Miloslava Loumy získali kontakt na železnobrodského
vitrážistu Davida Roskovce, se kterým dojednává
podrobnosti náš místostarosta Radim Hlaváč.
Finanční náklad ještě není znám, ale bude zveřejněn. Na této budově letos rovněž připravujeme
zateplení a fasádu, na jejíž podobu si obec nechá
zpracovat návrh a rovněž studii, která by měla vyřešit opakované problémy s plochou střechou.

použít. Vzhledem k tomu, že je to místo i nebezpečné, bude se nádrží zabývat zastupitelstvo
obce na nejbližším jednání.

Obnova třešňové aleje
Jedním ze stěžejních úkolů bude obnova třešňové aleje. O této akci píše místostarosta Radim
Hlaváč na straně 4.

postupně zrekonstruovat chodníky v celé obci.

Zatrubnění příkopu a vybudování chodníku
Jedná se pravostranný příkop směrem k rodinnému domu Beinhauerových směrem na Vršovice.
Požadavek na zatrubnění máme již několik let, ale
dle vyjádření projektanta Ing. Nováka je řešení
problematické. Dochází zde ke splavování půdy
do příkopu, zřejmě je orbou poškozená meliorace.
Proto bylo zatím dohodnuto, že řešení bude součástí územní studie, kterou obec musí zadat na
celou oblast „Náplatka“. K tomu dojde, až vstoupí
v platnost připravovaný územní plán obce.

Komunikace Za Humny
Akce se připravuje od loňského roku. Je ve stadiu
zpracované projektové dokumentace. Zbývá vyObjekt č. p. 48 (bývalý národní výbor,
řídit stavební povolení, na základě výběrového
obchod, byt)
řízení vybrat zhotovitele a dle rozpočtu rozdělit
Zpracovává se urbanistická studie, se kterou se akci na etapy. Ty budou realizovány dle finančbudete moci seznámit a případně podat návrhy ních možností. Součástí projektové dokumena připomínky.
tace je jen obecní kanalizace. Vodovod a plyn
Kaple sv. Archanděla Michaela
v ní řešen není.
Naše kaple není sice kulturní památkou, ale je Opravy místních komunikací a chodníky
kulturním dědictvím, o které musíme pečovat. V létě proběhne jako každoročně oprava místních
Jestliže jsme v loňském roce investovali do spor- komunikací. V plánu je i významnější oprava chodtu při opravě tělocvičny, letos jsou v rozpočtu vy- níků v ulicích Vršůvka, Náplatkova, Strmá a Kolmá.
členěny finanční prostředky právě na investici do Podobně jako při rekonstrukci chodníků na Železnaší kaple. Bude potřeba vyměnit podlahu, která nobrodské ulici je nutno vypracovat jednoduchý
se místy propadá. Hodláme vyměnit i nevyho- projekt a požádat o vyjádření správce sítí. Návující lavice a přidat i ohřívací panely. Potřebné sledně bude vyrozuměn stavební úřad v Opavě.
jsou i nové schody na kůr a zábradlí, které jsou Na základě projektu a ohlášení stavebnímu úřadu
prožrané červotočem, který napadl i rám obrazu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
sv. Františka z Assisi. I ten budeme muset nechat Předpokládaná cena oprav je 0,9 mil. Kč. Část vyobnovit. Ostatní dřevěné prvky bude třeba che- naložených prostředků bychom měli dostat zpět
micky proti červotočům ošetřit.
formou dotace. Máme v plánu v příštích letech

Hasičská zbrojnice a požární nádrž
Na budovu hasičské zbrojnice chceme pořídit
nový nápis a znak. Vodní nádrž na Železnobrodské ulici, která dříve sloužila jako požární, už
dnes není možné ji využívat, protože se savice
ucpou a vodu stejně nelze pro požární účely

Čisticí samosběrný vůz
Loni obec požádala o dotaci z operačního programu „Životní prostředí“ v rámci projektu „Snižování prašnosti v obci“, ze které by byl pořízen
čisticí samosběrný vůz v hodnotě 1 600 000 Kč.
Dotace činí 90 % z nákladů, spoluúčast obce je
10 %, tj. 160 000 Kč. Čekáme už jen na podpis
smlouvy ministrem životního prostředí.
Lenka Zaoralová, starostka
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 16. prosince
Zastupitelstvo schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok
2014 ve výši 470 Kč za jednu osobu.
Schválilo i rozpočtové opatření č. 4/2013, pravidla
rozpočtového provizoria obce dle ust. § 13 zákona
č. 250/2000 Sb. v platném znění ve výši 1/12 příjmů a výdajů rozpočtu minulého roku.
Schválilo také odborný odhad prokazatelné ztráty
z dopravní obslužnosti MHD ve výši 326 000 Kč pro
rok 2014 a pověřilo starostku podpisem příloh ke
smlouvě o závazku veřejné služby v autobusové
dopravě.
Zastupitelstvo schválilo vstup obce do nově vznikajícího „Dobrovolného svazku obcí Opavsko“ a poskytnutí sponzorského daru ve výši 5 000 Kč na nákup
elektrického vozíku pro postižené dítě.
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas, aby dopravní obslužnost byla zajišťována i po roce 2018 Městským
dopravním podnikem Opava, a.s.
Zastupitelstvo odložilo schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na
zájmovou, kulturní a sportovní činnost v obci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce za období leden až listopad v roce 2013,
informace o zamýšlené opravě hráze horního rybníka, o přípravě vánočního koncertu v kapli a o nabídce změny připojení obecního úřadu k internetu.

Schválilo i úpravu odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Zastupitelstvo rozhodlo akceptovat námitky k návrhu územního plánu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové úpravy
schválené v závěru roku v rozpočtovém opatření
č. 5/2013 a postup přípravy rozpočtu na rok 2014.
Vzalo na vědomí zprávu o kulturní činnosti v obci za
rok 2013, výsledek „Tříkrálové sbírky“ v obci a termín
kontroly hospodaření obce v roce 2013, kterou vykoná Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Jednání zastupitelstva 17. února
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2014
a aktualizaci rozpočtového výhledu do roku 2017.
Schválilo také zařazení správního území obce Chvalíkovice do územní působnosti Místní akční skupiny
(MAS) Opavsko a územní působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
MAS Opavsko na období 2014 - 2020. Zařazením do
územní působnosti SCLLD MAS Opavsko obci Chvalíkovice nevznikají finanční závazky vůči MAS.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o přijetí nabídky
Regionálního deníku na mediální spolupráci v roce
2014 a požádalo o více informací.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí poskytnout dětem základní školy příspěvek na poznávací zájezd
do Řecka.
Zastupitelstvo uložilo starostce zajistit více informací k nabídce Regionálního deníku na mediální
spolupráci v roce 2014.
Jednání zastupitelstva 20. ledna
Schválilo odborný odhad prokazatelné ztráty z do- Místostarostovi uložilo zajistit písemné podklady
pravní obslužnosti TQM ve výši 4 331 Kč v roce 2014 pro rozhodování o poskytnutí příspěvku na zájezd
a pověřilo starostku podpisem příslušného dodatku pro děti základní školy do Řecka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o projektu
smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje částí pozem- vzdělávání obyvatel obce a také informaci o gratulaků par. č. 1186 a 1132 v k. ú. Chvalíkovice dle Geome- ci nejstarší občance obce Jiřince Richtrové.
Dále vzalo na vědomí výsledek kontroly hospodatrického plánu č. 355-97/2013 ze dne 8. 11. 2013.
Zastupitelstvo schválilo pravidla pro poskytování ření obce za rok 2013, kterou 30. ledna provedl odfinančních příspěvků z rozpočtu obce na zájmo- bor kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského
vou, kulturní a sportovní činnost v obci: 20 000 Kč kraje. Kontrola nezjistila závady a konstatovala, že
pro Klub rodičů při MŠ, 10 000 Kč pro Sbor dobro- nebyly shledány chyby a nedostatky.
volných hasičů Chvalíkovice, 3 000 Kč pro Rybářský S celým zněním usnesení se můžete seznámit na
spolek Chvalíkovice, 34 000 Kč pro TJ Sokol Chvalí- obecních stránkách www.chvalikovice.cz - „úřední
kovice, 2 000 Kč pro Myslivecké sdružení Maršovec, deska“. Pokud chcete do zápisu nahlédnout na
4 000 Kč pro členy - občany Chvalíkovic Českého Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme vám
to nejlépe v úředních dnech.
(oú)
svazu včelařů Hradec nad Moravicí.
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MALÍ FOTBALISTÉ DOBŘE REPREZENTUJÍ OBEC
Vybojovali zlaté medaile

Malí fotbalisté loni odehráli tři turnaje a dvě přátelská utkání. Z turnaje ve
Štítině si odvezli zlatou medaili (na
snímku). Ještě jednou gratulujeme!
V listopadu se uskutečnil turnaj Spero cup pro ročník 2007 a mladší v Hlučíně. Zde se předvedli naši nejmenší
fotbalisté. Bronzová medaile jim unikla jen o vlásek.
Velký turnaj se uskutečnil v prosinci
v Hradci nad Moravicí (snímek dole).
Naši si zahráli s Baníkem Ostrava, Juventusem Bruntál, SFC Opava A i B,
Slavií Opava, Hlučínem a Hradcem
nad Moravicí.

Letos třikrát v Hlučíně

Rok začal především přípravou na letní sezonu.
Malí fotbalisté se zúčastnili tří turnajů a sehráli
několik přátelských utkání.
Turnaj v únoru v Hlučíně byl na mezinárodní
úrovni. Mezi zúčastněnými týmy byly dva ze Slovenska, dva z Polska, zastoupena byla Praha, Velká Polom, Hradec nad Moravicí, Hlučín a Slavia
Opava. Tento turnaj byl velice náročný, neboť
všechny týmy již mají několikaletou zkušenost
a spoustu hráčů na střídání. Nakonec jsme v rozhodujícím utkání porazili Hradec nad Moravicí
a umístili se na 9. místě. Naši malí fotbalisté si
poprvé vyzkoušeli hru na umělém trávníku. Díky
každému turnaji získávají nové a nové zkušenosti,
zdokonalují se ve vzájemné spolupráci a v technice. Účast na těchto turnajích i přátelská utkání
mají pro hráče velký význam.

I další turnaj se hrál v Hlučíně 8. března. Pro
nedostatek starších hráčů nám vypomohla
Raduň. Hoši vyhráli nádherný stříbrný pohár.
Moc gratulujeme!
V Hlučíně jsme hráli i 15. března, tentokrát však
v tělocvičně. Turnaj byl určen pro mladší žáky
(od ročníku 2007). Někteří z nich měli velký
problém s klouzavým povrchem parket. Zde se
našim podařilo získat „bramborovou medaili“ za
4. místo. Gratulujeme!

V květnu hrajeme doma

Letos poprvé proběhne turnaj i v naší obci. Uskuteční se na hřišti TJ Chvalíkovice v sobotu 3. května. Účast přislíbilo celkem deset týmů. Zveme
všechny příznivce fotbalu, sportu a dobré zábavy. Přijďte podpořit naše malé fotbalisty!

Poděkování sponzorům

Chci poděkovat našim sponzorům, kterými
jsou Tomáš Pracný, Lukáš Nosek, TJ Sokol Chvalíkovice a obec Chvalíkovice.
Dík patří také všem rodičům nejen za aktivní přístup při organizaci, ale i za pravidelnou docházku
dětí na tréninky a účast na turnajích. V neposlední řadě patří poděkování těm nejdůležitějším,
bez kterých by to vše nebylo možné, trenérům
Davidu Gibesovi, Martinu Glazarovi a Jaromíru
Hendrychovi. Fotbalistům, ať jsou to kluci nebo
holky, přejeme radost ze hry a další úspěchy!
Text a foto: Monika Halšková
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Klub důchodců je u nás aktivní už
Danuše Sokolová (na snímku vlevo) celý svůj
profesní život zasvětila učitelství. Dvacet
sedm roků učila v Hradci nad Moravicí,
potom deset let v Opavě-Kylešovicích, kde
posledních pět let před důchodem byla zástupkyní ředitele. Měla kvalifikaci pro nižší
stupeň, ale když bylo třeba, učila i na vyšším
stupni. Na Hradci vyučovala mj. ruštinu, dějepis a pracovní výchovu pro dívky. Podobné
to bylo i v kylešovické základní škole. Od
roku 1988 je v důchodu.
Byla u zrodu seniorského klubu v naší obci. Povídali jsme si nejen o jeho začátcích, ale i o současném dění. Jak vzpomíná na první klubová setkání?
„Klub důchodců vznikl v naší obci začátkem devadesátých let. V té době byla starostkou Vlasta Valentová a právě ona iniciovala jeho vznik. Zpočátku jsme
se scházeli v budově bývalého národního výboru
u kaple. Chodilo nás tam více než dvacet. Ale kupodivu samé ženy! Jednou sice přišel mezi nás i jeden
muž, ale když viděl, že si tam vaříme jenom kávu
a čaj, tak odešel se slovy - myslel jsem, že tu dostanu
alespoň pivo.“
Když se ale v objektu začal zřizovat obchod, dostali důchodci k dispozici místnost v bývalé mateřské
škole. Obchod už není, ale klub se schází pořád.
Pravidelná setkání se konají jednou za čtrnáct dnů
vždy ve středu od 16.00 hodin. Přicházejí sem už
jenom ženy a bývá jich kolem deseti.
„Čemu se v klubu věnujeme? Zpočátku to bylo
povykládání o tom, co je kde nového, co se děje
v obci, co vaříme, co
nás zaujalo v televizi
a podobně“ - řekla mi
Danuše Sokolová.
„Ale chodí tam s námi i Květa Víchová,
která je dobrovolnou
pracovnicí Charity
Opava. Jednou nám
řekla, že bychom ze
starého šatstva mohli stříhat proužky látek, ze kterých v charitě dělají koberečky.
Naše schůzky pak vypadaly tak, že jsme
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si vypily svou tradiční kávu nebo čaj a pak jsme
stříhaly. Trvalo to dlouho, možná i deset let. Jenže
přišla doba, kdy už koberečky „nefrčely“. Paní Květa
nám navrhla, jestli bychom nechtěly charitě pomoci
jiným způsobem. Jednalo se o pletení obvazů pro
malomocné, tedy lidi, kteří onemocněli leprou. Její
výzvu jsme přijaly a teď pleteme.“
Obvazy pro malomocné musí být z bavlny. Pletou se ze „Sněhurky“, což je bavlněná příze, kterou každá švadlenka a dobrá hospodyňka zná.
Obvazy musí být velmi pružné a podmínkou je,
aby se daly po použití vyvařit a použít vícekrát.
Naše seniorky je pletou nejen na schůzkách
klubu, ale i doma. Když už je jich tolik, že stojí
za to je expedovat, odveze je Květa Víchová do
opavské charity a odtud se vydávají na dlouhou
cestu. Pomoc postiženým leprou organizuje
u nás občanské sdružení Likvidace lepry - TB.
Má „své“ dvě nemocnice v indických městech
Bhilaipahari a Phulpahari, ale pomáhá léčit
lepru také v Pákistánu, Tanzanii, Brazílii, Nigérii
a jinde. Nejlepšími pletařkami klubu jsou Kateřina Krejčiříková, Vlasta Šafarčíková, Marcela
Vítková, Drahomíra Hendrychová a Danuše
Sokolová, která přidala i další podrobnosti:
„Pleteme hlavně doma, třeba u televize. Já se nedovedu na televizi jen koukat a přitom nic nedělat. A tak je to i u dalších našich členek. Je to velmi

více než dvacet let Výlety do historie
jednoduché, pořád hladce. Ale pomalu to přibývá,
protože příze je velmi tenká.“
Ptal jsem se jí, jak dlouhý je jeden obvaz. Na centimetry mi to neřekla. Ony to měří na upletené řady
a těch musí být přesně 550. Za rok uplete každá
zhruba sedmdesát obvazů. Za deset let pletení
už poslaly do Indie pěkných pár metrů! (Pokud
byste trvali na centimetrech, tak vezměte do
rukou jehlice a „Sněhurku“ a těch 550 řad upleťte
a pak změřte. A výsledek své práce nevyhazujte,
ale předejte do klubu!)
Samozřejmě, že pletení není jediná činnost. Společně oslavují Vánoce, kdy si nazdobí vlastní stromeček a rozdělují si malé praktické dárky, které
pod ním najdou. V závěru roku členky klubu
vyráběly dárečky, které se rozdávaly při „Tříkrálové sbírce“ nejen ve Chvalíkovicích, ale i jinde
na Opavsku. Společně oslavují své narozeniny
a to se neobejde bez něčeho dobrého, co doma
upečou a připraví.
Zajímavý je i způsob, jak klub financuje svou
činnost. Káva a čaj, které si při schůzkách vaří,
stojí 10 Kč a tyto peníze jdou do společné kasy.

Školu máme od roku 1858

Dříve, než byla škola ve Chvalíkovicích, docházely
děti k vyučování do Vršovic. Přitom Raduň, jakožto
sídlo vrchnosti měla větší význam, ale i raduňské
děti byly vyučovány ve Vršovicích. Vyučování probíhalo v pronajatém hostinci. Školou povinných
dětí bylo ve Chvalíkovicích asi čtyřicet.
Tento stav trval do roku 1824, kdy se Chvalíkovice
oddělily od Vršovic. Starostou (fojtem) byl tehdy
Beinhauer. Vyučování probíhalo v obecním domě
u potoka. Prvním učitelem byl Friedrich Richter ze
Slatiny. Za něj byla roku 1858 postavena škola na
čís. 48. Slezský zemský zákon z 28. února 1870
stanovil, že prozatímní učitelé budou jmenováni
okresní školní radou, stálí učitelé budou voleni
obcemi v konkurzním řízení a budou potvrzeni
Zemskou školní radou.
V roce 1892 se opravovala školní budova. Zpevnila se střecha (povaly byly upevněny příčnými trámy a sešroubovány) a stará okna byla nahrazena
novými. Jednalo se o osm nových jednoduchých
oken. Do nich se pořídily záclony a do dvou navíc
neprůhledné tabule. Vystavěna byla pekařská
pec. Do školy se pořídilo nové umývadlo.

Živnosti v roce 1893

Obec jim pomáhá tím, že zdarma dává k dispozici místnost pro klubovou činnost a také občas
jim zaplatí hosta. Danuše Sokolová vzpomínala
na akce, kdy jim například lektorka radila, jak si
cvičit paměť, nebo za nimi přišel pán s nabídkou
knih pro seniory, z nichž mnohé se přímo týkaly
našeho regionu. Dvakrát až třikrát do roka za nimi
přijde i starostka Lenka Zaoralová. Že se členky
klubu na každé společné setkání těší, určitě není
třeba dodávat. Připravil a foto: Karel Stuchlík

Hospoda na fojtství, krčma u hutnice a láhvový prodej ve stavení č. 36 zaháněly žízeň občanů i hostí.
Obchod se smíšeným zbožím byl v hospodě, další ve
zmíněném stavení č. 36. Potraviny prodával i mlynář Kremer, který obhospodařoval větrný mlýn.
O ošacení a obuv obyvatel se starali krejčí Jan Hrbáč
(č. 24), Ignác Valušek, dva pokoutní krejčí, šest pokoutních švadlen, tři pokoutní ševci a pokoutní tkadlec Nosek. Nábytek a výrobky ze dřeva dělali dva
pokoutní stolaři a bednáři Hynar, Přibyla a Berglin. Kovář Nedvídek (dříve Rypel) koval železo, Hynar vedl obchod s kravami a Šimera s koňmi. („Pokoutní“ byli takoví, kteří své řemeslo provozovali jen
nepravidelně a neplatili z něj žádnou daň.)
Kromě místních živnostníků tu byli řemeslníci, kteří
pracovali mimo obec - barvíř, stolař, mlynář, řezník,
dva pilaři, dva muzikanti, šest zedníků a devatenáct
tesařů. Ženy pracovaly v okolních obcích a opavských továrnách.
(Zdroj: Kronika jednotřídní obecné školy ve Chvalíkovicích
započatá v době vlády Františka Josefa I. v roce 1871)
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„Dobytčími vagóny nás odvezli do Olomouce“
Když jsem si s Danuší Sokolovou, která se ve Chvalíkovicích narodila stejně jako její rodiče, povídal o klubu důchodců, vyprávěla mně o strastiplných událostech v roce 1938. V dubnu si
připomeneme 69. výročí osvobození naší obce
Rudou armádou. Je to už dávno, ale smutné
vzpomínky pamětníků na německou okupaci
jsou stále živé. Jakou úlevu a radost pro ně
tehdy znamenalo osvobození, může mladším
přiblížit i její příběh.
Můj otec jako státní úředník (pracoval u soudu) v roce
1938 po zabrání Sudet musel své rodné Chvalíkovice
opustit. Rodiče si tu postavili rodinný domek, ale bylo
nám souzeno bydlet v něm jenom dva roky. Koncem
září jsme odtud utíkali.
Dobytčími vagony a jen se dvěma kufry toho nejnutnějšího nás odvezli do Olomouce. Tam byli soustředěni soudní úředníci z celého Slezska. Měsíc jsme tam
zůstali. Spali jsme všichni jen na slamnících ve dvou
velkých místnostech - zvlášť muži a zvlášť ženy s dětmi.

Buďte u toho!
pondělí 21. dubna
VELIKONOČNÍ ZVYKY
„Klapání“ s řehtačkami po vesnici. Pořádá kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
čtvrtek 24. dubna
OSLAVY OSVOBOZENÍ OBCE (více na str. 1)
pátek 25. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Setkání čarodějnic u hasičské zbrojnice. Pořádá
SDH Chvalíkovice, Klub rodičů při mateřské škole
a kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
čtvrtek 1. května
STAVĚNÍ MÁJE
Tradiční zvyk před restaurací U Golema.
sobota 3. května
TURNAJ FOTBALOVÝCH NADĚJÍ
Fotbalový turnaj mladých fotbalistů na hřišti
TJ Chvalíkovice, účast přislíbilo 10 týmů. Pořádá
TJ Chvalíkovice.
květen
DEN MATEK (více na str. 1)
sobota 31. května
KÁCENÍ MÁJE
Tradiční zvyk před restaurací U Golema.
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Postupně soudní úředníci dostávali nové umístěnky.
Mému otci bylo přiděleno místo ve Zlíně. Tam naše
rodina bydlela u dobrých lidí, kteří nám ve svém
rodinném domku uvolnili jednu místnost. Shodou
okolností to byla paní, která pocházela z Opavy a do
Zlína se přivdala. Bylo to krušné, dva dospělí a tři děti
v jednom nevelkém pokoji. Všichni jsme spali v manželské posteli a maminka mohla vařit v kuchyni majitelky domu. Byly to těžké podmínky. Ve Zlíně jsme
měli tetu, která mamince poradila, aby zašla za paní
Baťovou a požádala ji o pomoc. Manželka Antonína
Bati totiž organizovala pomoc lidem, kteří byli Němci
vyhnáni ze svých domovů tak jako my. Pomoc spočívala v tom, že movitější rodiny si braly na přechodnou
dobu děti vysídlenců ze Sudet, aby jim alespoň trošku
ulehčily jejich životní situaci. Měla jsem štěstí. Dostala jsem se do moc prima rodiny lékaře, dokonce
si dodnes pamatuji jeho jméno, i když jsem tenkrát
měla jen pět roků. Jmenoval se Králíček. Starší bratr
se dostal do Otrokovic do rodiny ředitele pobočného
Baťova závodu a mladší bratr pobýval u jedné rodiny
ve Zlíně. Byly to všechno tak hluboké zážitky, že se mi
dodnes všechno vybavuje. Situace se zlepšila až někdy
v prosinci, kdy rodiče dostali přidělený domek v rámci
Baťovy zástavby. Po prožitých útrapách a odloučení
od rodičů to byl ten nejkrásnější vánoční dárek. Měli
jsme krásný domeček s kuchyní, obývacím pokojem,
ložnicí i dětským pokojem. Byla tam i koupelna a tekoucí voda - prostě na tu dobu a naši situaci to byl
zázrak! A rodina byla konečně pohromadě.
Po válce jsme se vrátili do našich Chvalíkovic. Jenže
náš domek jsme našli v žalostném stavu. Přímo doprostřed spadla bomba a z domku toho moc nezůstalo. Tatínek začal opět pracovat u opavského soudu,
bydlení jsme dostali v Opavě na Kylešovském kopci
a rodiče ve volném čase jezdili opravovat náš domek
ve Chvalíkovicích. Až v roce 1949 jsme se sem mohli
vrátit a trvale bydlet. Od té doby tu žiji pořád.
Připravil: Karel Stuchlík
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Tříkrálová sbírka
Opět po roce obcházeli naše domácnosti koledníci - tři králové, aby za zpěvu písně „My tři
králové jdeme k vám“ podpořili finanční sbírku
pro Charitu Opava.
Letos byl o koledování mezi dětmi velký zájem.
V každé ze tří skupinek bylo nejméně pět „králů“
ve věku od 4 do 12 let (na snímku dole). Obchůzka trvala od 9.00 do 12.30 hodin. Počasí nebývale přálo a ani délka trasy nikoho z koledujících
neodradila. Na závěr všechny účastníky čekalo
výborné pohoštění u paní Víchové, které mockrát děkujeme, a společná píseň v kapli.
Letos se ve Chvalíkovicích vybralo 21 253 Kč (celkem na Opavsku neuvěřitelných 1 520 198 Kč).
Tyto prostředky Charita Opava použije na zakoupení zdravotnického materiálu, opravu dvou
střech chráněného bydlení pro duševně nemocné a na provoz mateřského centra „Neškola“.
Všem našim občanům za peněžní dary jménem
Charity Opava děkujeme. Děti si vykoledovaly
i něco na zub a odměnou z charity jim byl film
„Čtyřlístek ve službách krále“, bruslení na zimním
stadionu a 20. června je ještě čeká „Sluníčkové
odpoledne“ v Opavě-Jaktaři, které bude i oslavou konce školního roku.
Děkujeme všem našim malým i velkým koledníkům za jejich dobrý skutek a také Bohušce Rozsívalové, která tuto akci v naší obci organizuje.
Text a foto: (vichy)

Zpívali jsme s Enigmou

Vánoční svátky přešly, většina z nás už měla za
sebou i návštěvy příbuzných a tak, kdo měl chuť,
navštívil 27. prosince naši kapli sv. Archanděla
Michaela, ve které se konal již druhý VÁNOČNÍ
KONCERT hudebního seskupení Enigma. Kolem
páté hodiny byla kaple naplněná do posledního
místečka a někteří museli i stát. Všechny přivítala naše starostka Lenka Zaoralová a popřála
příjemný poslech.
Na koncertě nezazněly žádné operní árie, ale
všichni dostali texty známých českých i cizích
vánočních koled a písní a tak jsme se i my zapojili svým zpěvem do programu. Koncert byl zpestřen úryvky vánočních povídek a jednu koledu
nám obohatil hrou na zobcovou flétnu sedmiletý Mikuláš Balner. Atmosféra byla vskutku vánoční a všichni jsme odcházeli naplněni dojmy
z krásně stráveného
vánočního podvečera. Poděkování
tak patří především
seskupení Enigma,
které program připravilo. Představilo
se ve složení: housle Adam Hendrych
a Kateřina Jakšová,
kytary a zpěv Dalibor Balner, Jarmil
Balner a Jan Radek,
zobcová flétna Mikuláš Balner.
(StaHen.)
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Vzpomínka

na vánoční hokej
Zimní stadion v Opavě patřil Chvalíkovicím. Bez
rozlišení věku a váhových kategorií nastoupil
CHVALÍKOVICKÝ VÝBĚR proti DRUŽSTVU HRÁČŮ
Z OPAVY, kteří hrají převážně nižší soutěže. Hlavní organizátor utkání Zdeněk Štěbra k tomu
dodal: „Výsledek nebyl až tak důležitý. Šlo o to
dobře si zahrát a nikoho nezranit. To druhé se tak
docela nepovedlo, protože jeden hráč našeho domácího týmu si dodnes léčí zranění ramene. Zájem
o utkání byl obrovský, a proto na konci roku akci
zopakujeme, tentokráte snad bez zranění.“
Připravil a foto: Karel Stuchlík

Naši malí fotbalisté bez míče

Foto z turnajů i povánočního putování v přírodě: Monika Halšková

