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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHVALÍKOVICE
Váţení spoluobčané,
V historicky
prvním
čísle
našeho
samostatného
vydání
„Chvalíkovického čtvrtletníku“ byla otištěna úplná znění lednového
a únorového usnesení zastupitelstva obce. Jelikoţ tento způsob
přenosu informací ne všem vţdy vyhovuje, budu informace
o projednávaných záleţitostech přinášet v dalších vydáních volnou
formou.
V návaznosti na předchozí zveřejněná usnesení se březnové
zastupitelstvo zabývalo první rozpočtovou úpravou. Schválena byla
„Darovací smlouva“ na částku 23.897,- jako podíl obce k zakoupení
společného laserového rychloměru, který bude slouţit k měření
rychlosti motorových vozidel projíţdějících naší obcí. Do společného
projektu, jehoţ iniciátorem bylo město Hradec nad Moravicí, se dále
zapojily obce Branka u Opavy, Chvalíkovice, Raduň, Hlubočec,
Pustá Polom a Skřipov. Byla schválena „Zpráva o výsledku provedené
řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31. 1. 2011“ a návrh na
vyřazení drobného majetku. Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí
daru 1000,- na provoz záchranné stanice v Bartošovicích, dřeva
z obecního lesa na vatru a výběr zhotovitele oken v místní kapli
i v Hasičské zbrojnici. Vybrána byla firma TESKO–Kolovrat sídlící
v Lesních Albrechticích.
Zastupitelstvo dále nevyhovělo ţádosti občana o změnu části pravé
strany ul. Náplatkové s moţností parkovat na chodníku a neschválilo
parkování na chodníku v celé obci. Dále neschválilo návrh na
rozparcelování parc. č. 850 za účelem jejího následného prodeje
a rovněţ zamítlo poskytnutí příspěvku občanovi na podporu
sportovních aktivit jejich syna v motokrossu. Byl vysloven nesouhlas
s návrhem Pozemkového úřadu ve věci řešení stíţností po ukončených
poz. úpravách. Závěrem zastupitelstvo vzalo na vědomí přípravu
organizace oslav „Dne matek“ a „Rozbor hospodaření obce za rok
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2011“. Závěrem se zastupitelstvo dohodlo na grafickém návrhu
uvítacích tabulí a jejich zadání do výroby.
Na dubnovém zasedání bylo schváleno 2. rozpočtové opatření,
„Pokyny pro zpracování územního plánu obce Chvalíkovice“,
prominutí platby nájmu za 1.čtvrtletí 2012 – obchod u kaple a kladné
vyjádření k akci „Silniční závody motocyklů Bezručův okruh 2012“,
který má proběhnout v posledních dnech měsíce září t. r.
Zastupitelstvo schválilo tři záměry prodejů pozemků ve vlastnictví
obce a to: par.č.161/2, par.č.136/6 a parc. č. 51 to vše v k.ú,
Chvalíkovice.
Vzata na vědomí byla zpráva finančního výboru, dále organizace
oslav „Dne matek“ a akce připravované Komisí pro kulturu a sport
a to 24. 4. v 19.00 hod., vzpomínkový večer k osvobození obce
u pomníku padlých se zapálením svíček a poloţením kytice květů,
dále 27. 4. „Pálení čarodějnic“ – tradiční slavení příchodu jara,
od 20.00 hod. vatra a Zápis dětí do MŠ Chvalíkovice - 3. 5. 2012.
Posledním bodem byl návrh na vytěţení náletových dřevin v lokalitě
západní okraj nad rybníky, pod dohledem firmy Leschem, která bude
akci organizovat.
V květnu 2012 se konalo v pořadí jiţ 20. zasedání zastupitelstva,
které projednalo a schválilo:
 Přijetí neinvestiční dotace ve výši 19.000,- na „Zlepšení webových
sluţeb a modernizaci počítačové sítě a periferních zařízení v místní
knihovně Chvalíkovice“ a poskytnutí vlastních prostředků na
finanční spoluúčast na projektu v minimální výši 8.474, Prodej pozemku parc. č. 161/2 o výměře 116 m2 – zahrada,
v k.ú.Chvalíkovice, který je zapsán na LV č. 291 u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,
p. M.M. za cenu 16.480, Prodej pozemku, parc. č. 51 o výměře 772 m2 – zahrada, v k. ú.
Chvalíkovice, který je zapsán na LV č. 291 u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, do
společného jmění manţelů V.H.a M.H. za cenu 208.060, Částku 3.000,- na zakoupení cukrové vaty pro děti u příleţitosti
oslav Dětského dne.
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 Zastupitelstvo vzalo na vědomí pravidelně předkládané zprávy
a to Zprávu kontrolního výboru, Zprávu o hospodaření obce za
období 1-4/2012 s dále ţádost o finanční příspěvek pro jednotlivce
na mistrovství ČR v kuţelkách , postup prací na Rekonstrukci
hasičské zbrojnice (střecha, okna), vyčíslená byla hodnota dříví
přiděleného SDH na vatru. Přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 dne 17. 5. 2012 s výsledkem, ţe nebylo zjištěno chyb
a nedostatků. Pravidelné Informace Komise pro kulturu a sport
o konání oslav Dětského dne v neděli 3. 6. 2012. Nabídku firmy
CAUTUM s.r.o. Praha 3, na úsporu elektrické energie u veřejného
osvětlení. Vzalo na vědomí informace z jednání Školské rady ZŠ
v Raduni a oznámení o podzimních volbách a návrh zastupitele na
zřízení schránky pro „Nápady a náměty občanů“ s tím, ţe vše
zařídí iniciátor a autor tohoto nápadu.
Lenka Zaoralová
Starostka obce

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
K 67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
OD FAŠISMU
Z iniciativy Komise pro kulturu a sport
při Obecním úřadu se po dlouhé odmlce sešli
24. dubna tj. v Den osvobození občané
na vzpomínkové akci, aby tak uctili památku
těch, kteří během válečných let zahynuli.
Krátký proslov přednesla starostka obce
paní Lenka Zaoralová, která při této
příleţitosti připomenula průběh těţkých bojů,
kdy bylo potřeba bojovat doslova o kaţdou
ulici, o kaţdý dům. Jmenovitě vzpomněla
jména 11-ti občanů obce, poloţila kytici
květů a poté vyzvala občany, aby zapálením
svíčky uctili jejich památku. Účast byla
nevelká, ale zato upřímná.
Lenka Zaoralová
Starostka obce
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MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ MARŠOVEC
Honební společenstvo, které zastupuje vlastníky pozemků, a které
pronajímá tyto pozemky Mysliveckému sdruţení MaršovecKylešovice k výkonu práva myslivosti, věnovalo Mateřské škole
Chvalíkovice finanční dar ve výši 16 000Kč z peněz získaných
z nájmu za období 2005-2012. Dále věnovalo částku 31 000Kč
Základní škole Kylešovice, 6 000Kč MŠ Komárov, 4 500Kč MŠ
Raduň. 18 000Kč MŠ Vršovice. Výše částky odpovídá hektarům
v daném katastru obce, které jsou vyuţívané k výkonu práva
myslivosti MS Maršovec.
Radim Sokol - honební starosta

LET ČARODĚJNIC
Dostalo se mi nezvyklé příleţitosti zaţít ten správný pohled na noc
čarodějnic. Byl jsem poţádán místním aviatikem a fanouškem létání
p. Lubošem, abych v tento den vzlétl do oblak při západu slunce
a pozoroval zapálení vatry z pohledu, který je určen pouze ţenám
letícím na koštěti směr Petrovy kameny. Na letiště jsem se dostavil
ve smluvený čas, navlečený jak na polární kruh. To víte, ve výškách
bývá chladněji. Vzápětí mi bylo doporučeno, abych si odlehčil,
myšleno odloţil šaty. Já si to však vyloţil po svém. Ţaludek jsem měl
jako na vodě, takţe to přišlo vhod. Předletová příprava se odbyla
velmi rychle. Zatímco jsem studoval mapu a připravoval si foťák, bylo
mi doporučeno, abych si uţ konečně sedl. Slunce jiţ zapadlo, byl čas.
Od vrtule! Kontakt! Start je ten neúţasnější záţitek na tomto typu
letadla. Po nekonečném drkotání na stojánce jsme dostali od řídícího
letového provozu povolení na vzlet. Rogalo se rozjelo a já, jako
většina ateistů jsem marně drmolil modlitby. Najednou přišla úleva.
Rogalo se zhouplo, střeva se zhoupla, a byli jsme ve vzduchu. Začali
jsme stoupat. Ostrá pravá a další stoupání. Pomalu jsme se blíţili nad
vesnici. Podvečerní Chvalíkovice jsou opravdu podívaná, kterou
můţeme místním čarodějnicím závidět. Domeček na domečku,
zahrádka u zahrádky. Štěkající psi, děti hledající cestu domů,
rozsvícená okna blikající v rytmu seriálů, pokuřující dědoušci na
zápraţí, to vše dokresluje kolorit naší vesnice. Z výšky 200 m nad
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terénem jsme pozorovali to hemţení na zemi. Všechno, nejen lidé,
auta, stromy, ale i všechny problémy a starosti, zdají se být z této
perspektivy menší a vzdálené. Rozhořívající se oheň a spousta lidí
okolo byla krásná tečka tohoto dne. Při sestupu a přiblíţení na dráhu
jsme v záři večerní Opavy zahlédli formaci košťat směřujících
k severozápadu, ale to bylo asi tak vše. Ač jsem se celou dobu snaţil
fotit, i kdyţ jsem se oběma rukama drţel, fotky nakonec pro špatné
světelné podmínky nevyšly. Snad příště....*
Martin Nedopil

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dne 27. 6. 2012 v 16.30 hod. se začali slétávat malé i velké
čarodějnice a čarodějové před MŠ Chvalíkovice.
V 17 hodin v hojném počtu odstartovali
svá košťátka od MŠ a vyrazili do ulic.
Prolétli ulicemi 24.dubna, Náplatková,
Vršůvka, České školy, Ţlabinská
a Ţeleznobrodská rovnou na
kopec
k vatře u hasičské zbrojnice. Cestou děti
přednesly s pomocí pí. uč. říkanky
a písničky a pro načerpání energie byly
odměněny sladkou mňamkou.
U hasičárny je čekala odměna od hasičů v podobě párku, dţusíku
a tatranky. Letos poprvé byly pro děti přichystané soutěţe, o které se
zaslouţili rodiče/ čarodějnice/ MŠ Chvalíkovice: Petra Víchová,
Monika Halšková , Jana Krejčiříková a Jaroslava Mücksteinová .
Děti si mohly vyzkoušet skok přes ohýnek, který naštěstí vyšel všem
a ţádná gaťata neuhořela. Dále si zalítaly na koštěti s překáţkami
v cestě, opět velice úspěšně, nikdo neuletěl ani se nepřerazil.
A nakonec měly překonat neskonalý odpor a vylovit gumového
hmyzáka z odporného zeleného slizu.
Děti byly neuvěřitelně
nebojácné a výlov hmyzáků se stal obrovskou atrakcí, aţ nezbyl ani
sliz . K soutěţím se velmi ráda připojila i Simona Binarová –
patronka malých hasičů, která dohlíţela na malé i velké skokany
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na trampolíně. Také zde dopadlo vše úspěšně. Pokud by bylo
na dětech, mohly by skákat aţ do rána.
Kaţdoroční pálení čarodějnic velice úspěšně pořádá SDH
Chvalíkovice s podporou Klubu rodičů MŠ.
Hasiči přichystali jako kaţdý rok bohaté občerstvení, úţasnou
pečenou kýtu, klobásy…, ohniště s posezením, kde si všichni mohli
opéct své párky a popřípadě se i ohřát, letos ale díky krásnému
a nezvykle teplému počasí nebylo třeba. Ve 20 hod. jako hřeb večera
byla zapálena vatra, na které symbolicky byla upálena čarodějnice.
Celý večer byl velice příjemný. Lidé se skvělé bavili, někteří aţ
do ranních hodin.
Všem, kteří se podíleli na pálení čarodějnic, patří velký dík a těšíme se
za rok.
Jaroslava Mücksteinová

DEN MATEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE (10.5.2012)
Moje máma, to je máma, máma, máma, maminka,
ta se nám tak právě hodí pro našeho tatínka.
A můj táta, to je táta, hodného mám tatínka,
dobře, ţe ho v světě našla právě moje maminka ………….
a další krásně dojemné básničky a písničky zarecitovaly a zazpívaly
dětí MŠ maminkám a babičkám k jejich svátku – Dni matek.
Závěrem vystoupení předaly děti svým maminkám a babičkám
vlastnoručně vyrobené kytičky z papíru a velkou pusu. Všechny ţeny
si pak společně popovídaly u kávy, děti si odpočinuly, pohrály
a všichni průběţně ochutnávali zákusky a jiné dobroty, které
připravily maminky z Klubu rodičů.
Děkujeme pí. uč. Evě a Katce a všem dětem za toto příjemně strávené
odpoledne.
Vichy
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DEN MATEK VE SLEZSKÉM DIVADLE
Jako kaţdoročně bylo na Den matek pro
všechny maminky a babičky
objednáno představení ve Slezském divadle
v Opavě- tentokrát opera Georga Bizeta
- Lovci perel. Představení bylo výborné,
francouzsky zpívané árie byly překládány na čtecím zařízení, moderní,
jednoduchá, a přesto působivá scéna umocnila umělecký dojem.
Přítomné ţeny byly spokojeny a jistě si nenechají ujít tento den
i napřesrok.
Děkujeme Obecnímu zastupitelstvu za zprostředkování tohoto
nevšedního záţitku.
Vichy

MÁJ
K přelomu jara a léta patří také
květnové stavění máje.
Posledního dubna jsme postavili malý
„Máj“ ve středu obce před Restaurací
U Golema pod heslem “malý, ale je“,
čímţ bychom rádi navázali na tradici,
která tady byla, ale časem zanikla. Květen
přešel ke konci a my plánovali kácení
Máje. Jelikoţ poslední květen vyšel
na čtvrtek, přesunuli jsme tuto estrádu
na sobotu 2.6. Veselení začalo jiţ
dopoledne, kdy se nám selátko začalo
opalovat na grilu. Odpoledne se pak
začali scházet místní občané i jiní
příznivci Chvalíkovic. Začalo se servírovat sele. V 16.00 došlo
na kácení Máje, které vzaly do svých rukou naše ţeny (dřevo si ještě
neodvezly), začala hrát ţivá hudba a všichni se veselili do večerních
hodin.
Těšilo nás, a za rok zase.
Roman Věntus
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DEN DĚTÍ 2012
aneb Pojďte s námi za zvířátky
3. 6. 2012 se na našem hřišti opět po
roce slavil oblíbený Den dětí.
Letošním tématem byla zvířátka, která
měli i všichni organizátoři na tričkách –
díky za ně Tome .
Všichni oslavenci dostali u vstupu
nanuk- mroţe (sponzor fa NOWACO)
a lístek na cukrovou vatu, kterou pro
ně zařídila obec.
Postupně si děti mohly vyzkoušet své -nejen- sportovní dovednosti
v různých soutěţích. Stanoviště byla označená velkým kartonem
s obrázkem zvířátka - pilné včelky sbíraly květinky do kyblíků, kočky
lezly dírou, psi oknem, klokani skákali na trampolíně, sloni shazovali
proudem vody z hadice plechovky, koníci hopsali přes překáţky,
zajíci skákali v pytlích, opice prolézaly opičí dráhu, ze vzduchovky
se střílelo na terč s jelenem, děti rozdělovaly zvířátka do ZOO,
do rybníka a na statek, mohly si zajezdit na ţivých koních nebo
prohlédnout hasičské auto i vylézt na jeho ţebřík. Za účast v kaţdé
soutěţi dostávaly děti papírové mince, které dávaly oslíkovi do
společné kasičky. Za její naplnění čekala děti od oslíka odměna
v podobě balíčků se sladkostmi a papírenskými výrobky (sponzor
fa OPTYS).
Celým dětským dnem provázeli dva
klauni, kteří po skončení soutěţí
bavili děti dál, rozdávali nafukovací
balonky a bonbony. K zahnání hladu a
ţízně slouţil bar U Bernardýna, kde si
všichni mohli vybrat podle libosti - pití
všeho druhu, sladkosti, hamburgery,
hranolky, párky v rohlíku nebo steaky. Nálada byla výborná, počasí
přálo, dětem se dětský den líbil a za to patří velký dík organizátorům a
rodičům, kteří při dětském dni pomáhali.
Děkujeme.
Vichy a Mück
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DEN OTCŮ
Oslava Dne otců připadá na třetí červnovou neděli. První Den
otců zorganizovala 5. června roku 1908 v Západní Virginii Grace
Claytonová na památku 210 otců, kteří zahynuli při neštěstí v dole
Monongram.
Dnešní tradice ale začíná aţ o dva roky později v americkém městečku
Spokane ve státě Washington 19. června
1910. Američanka Sonora Smart Doddová
chtěla ocenit úsilí, s nímţ se o ni a další čtyři
sourozence staral její ovdovělý tatínek.
Ve Chvalíkovicích oslavili místní tatínci
tento den uţ popáté.
Kaţdý z nich si měl moţnost zahrát kuţelky,
občerstvit se v "hospůdce" a nakonec se zúčastnit i losování cen, které
byly pro účastníky připraveny.
Moţná právě proto, ţe se tento den odehrál v sobotu, byla účast oproti
minulým ročníkům vyšší.
Těšíme se, ţe si tento svátek najde cestu mezi naše spoluobčany
a příští rok bude účast o to hojnější.
Dalibor Krejčiřík

NAŠI NEJMLADŠÍ – ZE ŢIVOTA MŠ
V letošním školním roce
navštěvovalo naši MŠ 28 dětí.
Ve spolupráci s Klubem rodičů
se opět uskutečnily tyto akce:
drakiáda, maškarní karneval, Den
dětí pro děti z vesnice,
pálení čarodějnic. Tyto akce se
mohou uskutečnit díky rodičům,
kteří ochotně pomáhají a zapojují
se do organizace, za coţ jim
velice děkujeme.
Mezi další akce, kterých se děti během celého školního roku účastní,
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patří krouţek gymnastiky, kurs plavání, pobyty v solné jeskyni,
v zimě lyţařská školička. Mimo tyto akce děti navštívily Divadélko
v MŠ Raduň, Klubíčko ( zpívání a tančení v MŠ), knihovnu ve
Chvalíkovicích. Své vědomosti děti předvedly na vánoční besídce
a besídce ke Dni matek. Na jaře jsme pro děti uspořádaly
jarní vycházku s plněním různých úkolů, na Velikonoce jsme si uţili
pomlázky a ke Dni dětí dětské olympiády se soutěţemi. Z akcí v MŠ
se dětem nejvíc líbili cvičení pejsci, kde se děti dozvěděly, jak se
o psy starat a jak se k nim chovat, aby jim psi neublíţili. Děti
s odloţenou školní docházkou navštěvovaly stimulační cvičení Maxík
a řešily úkoly ve svém pracovním listu. Na konci roku některé děti
absolvovaly screeningové vyšetření zraku v projektu Vidět
dobře. Školní rok jsme zakončili výletem do Opavy a rozloučením
se školáky. Do ZŠ odchází 8 dětí, k zápisu na příští školní rok přišlo
12 dětí, 4 nebyly přijaty. Během celého školního roku jsme
zútulňovaly prostředí MŠ zakoupením skříněk na hračky, nových
nástěnek, cvičebního nářadí (ţíněnka, švédská lavice, překáţky),
zakoupením nových hraček pod stromeček.
Po prázdninách se mohou děti těšit na nové průlezky
na školní zahradě.
Za MŠ Chvalíkovice Eva Waligová a Kateřina Skálová

VÝLET DĚTÍ MŠ S RODIČI
Kaţdoroční výběr kam vyrazit s dětmi MŠ na výlet většinou
končí cestou do ZOO. Tak tomu bylo i letos. Autobus TQM byl
v sobotu 16. 6. 2012 v 8 hod. přistaven
k MŠ a rodiče s dětmi v hojném počtu
vyjeli směr ZOO Ostrava, kam je velmi
příjemný p. řidič spolehlivě dopravil.
Klub rodičů jako kaţdý rok dětem do
15 let uhradil vstup do zoo i dopravu.
Tento výlet je volený s oblibou
i z důvodu většího volného pohybu dětí, kterým kromě snězení lvy
a tygry nic hrozného nehrozí .

11

A i kdyţ se děti někdy ztratily z našich dohledů, všechny jsme stejně
nakonec našli ve Výběhu koz, který je pro děti asi tím
nejoblíbenějším.
V ZOO Ostrava je vţdy něco nového k vidění - narozena či odrostlá
mláďata, také nové výběhy - a kdyţ se k tomu přidalo i slunné počasí
a lákavé místní atrakce, všichni odjíţděli domů směr Chvalíkovice
plni dojmů a hezkých záţitků.
Těšíme se na příští rok, třeba opět do ZOO Ostrava 
Z vyprávění dětí : Jar.Mück.

KUŢELKÁŘSKÝ ODDÍL
V dnešním vydání obecního
čtvrtletníku Vám také představíme
kuţelkáře z TJ Sokol Chvalíkovice.
Tito kuţelkáři se v našem okrese a
kraji řadí jiţ několik let mezi úspěšné
sportovce. Oddíl má v současnosti
17 hráčů.
Druţstvo „A“ jiţ několik let hraje úspěšně Moravskoslezskou divizi.
V sezóně 2011-2012 skončilo ze 14-ti druţstev na 2. místě. Tím mělo
moţnost hrát baráţ o 3. ligu s druţstvem umístěným na 2. místě
v Jihomoravské divizi, tedy s druţstvem TJ Lokomotiva Valtice.
V tomto souboji byli úspěšnější kuţelkáři TJ Sokol Chvalíkovice
a postoupili tak do 3. ligy, stejně jako před dvěma léty. Jelikoţ se
v 3. lize hází 120 bodů a musí být 4 dráhy, bude se soutěţ hrát
na kuţelně Hageman Opava. Z tohoto důvodu TJ Sokol oslovil obecní
úřad Chvalíkovice o pomoc při finančním zajištění nájmu
kuţelkářských drah. Obecní úřad souhlasí, a proto se na pronájmu
těchto drah bude podílet.
Druţstvo B hrálo v sezóně podzim 2011 – jaro 2012 Meziokresní
přebor.
Tohoto
přeboru
se
zúčastnilo
10
druţstev
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z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a rovněţ jedno druţstvo
z Polska – Ratiboři. Tuto soutěţ naši kuţelkáři vyhráli a postoupili tak
do soutěţe Moravskoslezského kraje, které se mohou účastnit
za předpokladu, ţe budou mít dostatečný počet hráčů.
Na závěr soutěţe kaţdého ročníku se hrají přebory jednotlivců
v těchto kategoriích: Junioři, muţi, senioři a rovněţ juniorky, ţeny
a seniorky a to z okresních přeborů aţ po přebory republiky. Této
soutěţe se jiţ podruhé za seniory zúčastnil chvalíkovický občan
p. Vladimír Valenta, který se umístil v loňském ročníku přeboru
republiky na 17. místě z celkových 48 účastníků. V letošním roce
vylepšil své umístění na 14. místo opět z celkových 48 zúčastněných,
poté co postupoval celou soutěţí od okresního přeboru aţ na přebor
republiky vţdy ze 4. místa.
Úspěch zaznamenal také odchovanec
TJ Sokol Chvalíkovice Jiří Vícha,
aktuálně hrající za Hageman Opava,
který se v letošním ročníku přeboru
jednotlivců na úrovni republiky
v kategorii juniorů umístil na 2. místě.
Na tomto místě bychom také rádi
zveřejnili, ţe se zakládá druţstvo
malých kuţelkářů a to od 7 let. Přijít
mohou chlapci i děvčata kaţdou neděli vţdy 9 – 11 hod. do místní
kuţelny.
Vladimír Valenta

ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ CHVALÍKOVICE
Jak si vedli naši fotbalisté v právě skončeném soutěţním ročníku
2011/2012 podzim – jaro.
Chvalíkovičtí muţi obsadili 4.místo
z celkového počtu
14 druţstev. Celkem získali ve 26
utkáních 42 bodů a aktivní skóre
47 : 33. Podobně jako v uplynulém
ročníku byly výkony muţstva velmi kolísavé, i kdyţ v letošní sezóně
snad poprvé za poslední čtyři roky jsme získali stejný počet bodů na
13

podzim i na jaře tj. 21 bodů. Muţstvo tvoří převáţně domácí
fotbalisté, ale musíme si pomáhat i nákupem či hostováním cizích
hráčů, abychom soutěţ důstojně dohráli. Ono je potřeba mít
k dispozici alespoň 18 hráčů. Vedle zdařilých utkání, kdy jsme
porazili na domácím hřišti Hlavnici 5 : 2, Brumovice 7 : 2 nebo
Skřípov 4 : 0, jsme zase naopak prohráli ve Vávrovicích 5 : 2, ve
Slavkově 3 : 1, ale nejhorší zápas byl asi ten poslední v sezóně, kdy
jsme podlehli na domácím hřišti Oticím B
0 : 4. Je třeba vědět také proč? Poslední zápasy jsme dávali
dohromady jedenáct lidí, abychom utkání mohli odehrát, nešlo střídat,
hráči prostě nebyli (zranění, pracovní směny, různé akce apod.), a tak
to dopadlo, jak to dopadlo. I kdyţ můţeme být se sezónou
a umístěním vcelku spokojeni, je třeba se zamyslet jak dál. Rok co rok
hrajeme v horní polovině tabulky, ale kdyţ bychom se pokusili přidat
v přípravě či na trénincích, coţ ovšem záleţí na kaţdém jednotlivci,
mohlo být umístění a spokojenost jak hráčů, diváků a fanoušků ještě
větší.
Oddíl mladší ţáci a miniţáci.
Aby fotbal v naší obci přešel i do budoucna, je třeba hledat
a připravovat další generaci mladých hráčů, ať uţ dorostenců, či
malých ţáčků. To se nám bohuţel zatím nedaří naplnit. Jsou tady
pokusy o zaloţení druţstva miniţáků ve věku 5 – 8 let, ale je zapotřebí
se do takové soutěţe zaregistrovat a připravit nejméně 12 hráčů
(chlapců resp. děvčat), aby se mohla taková soutěţ 7 + 1 či 4 + 1
důstojně odehrát. Momentálně se schází kaţdý pátek v 17,00 podle
počasí buď na hřišti nebo v tělocvičně, kde se kluci učí základům
fotbalové abecedy. Zatím však pro malý zájem a tím i nedostatečný
počet, kdy na tréninky chodí max. 6 hráčů, není moţné utvořit nové
druţstvo ţáků. Proto bych rád poprosil také touto cestou všechny
rodiče, zejména tatínky, kteří chtějí, aby jejich ratolesti neměly
jednotvárně strávený volný čas u počítače popř. televize a chtěli by,
aby jejich děti měly dostatečný pohyb venku, aby přišli na hřiště
a podpořili naši aktivitu. Tréninky končí 30. 6. A budou znovu začínat
opět po prázdninách v září ve stejný den a stejný čas.
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MLADÍ HASIČI
Ve středu 27.6. 2012 se uskutečnil
poslední trénink všech druţstev mladých
hasičů před začátkem prázdnin. Ukončili
jsme tímto sezonu ročníku 2011- 2012.
V průběhu tréninku si děti zacvičily
s vodou, čímţ se jim vynahradily
"suché" tréninky v průběhu roku.
Rovněţ si měly moţnost zastřílet ze
vzduchovek.
Na závěr tréninku obdrţeli všichni malou sladkou odměnu za
celoroční práci.
Několik informací k příštímu ročníku. Soutěţe začínají 8.9.2012,
přesné rozdělení bude známo aţ koncem prázdnin. Potěšující je
informace, ţe máme přislíbenou jednu soutěţ ve Chvalíkovicích a to
6. 10. 2012. Tímto zveme všechny-přijďte podpořit naše mladé hasiče
v domácím prostředí.
Břetislav Binar

Okresní liga mládeţe 2011/2012
V letošním ročníku OLM reprezentovaly SDH Chvalíkovice 3
druţstva – 2 druţstva mladších a 1 starších ţáků.
Druţstvo nejmenších ţáků pod vedením Milana Binara, kteří se
teprve letos začali pravidelně účastnit soutěţí, se na jednotlivých
soutěţích umístili:
Chvalíkovice
Chlebičov
Těškovice
Komárov
Bobrovníky
Štěpánkovice
Kylešovice

11. místo
13. místo
11. místo
13. místo
15. místo
19. místo
12. místo
15

Celkově pak OLM 2011/2012 zakončili na děleném 16-17. místě
z 26 soutěţících druţstev.
Zkušenější druţstvo mladších ţáků, které trénuje Břetislav Binar,
dosáhlo těchto výsledků:
Malé Hoštice
Hněvošice
Slavkov
Chvalíkovice
Chlebičov
Těškovice
Komárov
Bobrovníky
Štěpánkovice
Kylešovice

7 . místo
9. místo
7. místo
4. místo
9. místo
4. místo
2. místo
6. místo
4 . místo
6 . místo

Celkově pak OLM 2011/2012 zakončili na 6. místě z 26
soutěţících druţstev.
Starší ţáci s trenérem Davidem Fajkusem zakončili soutěţ na
krásném 3. místě z 27 soutěţících druţstev a díky tomu postoupili
do soutěţe„O pohár starosty Krajského sdruţení hasičů
Moravskoslezského kraje“, která se uskuteční v Novém Jičíně.
V jednotlivých kolech dopadli takto:
Mokré Lazce
Malé Hoštice
Slavkov
Chvalíkovice
Chlebičov
Těškovice
Komárov
Bobrovníky
Štěpánkovice
Kylešovice

3. místo
20. místo
1. místo
2. místo
7. místo
5. místo
3. místo
2. místo
2. místo
2. místo
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Zveme vás všechny do nově otevřeného masáţního a
kosmetického salónu
Místo:

ul. České školy 120/9 - Starý obecní úřad

Masáţe:
-masáţ celého těla
-masáţ zad a krční páteře
-reiki masáţe
TEL.: 608 611 104
Kosmetika:

Jovana Valentová

-celkové ošetření pleti
-mikromasáţ očního okolí
-barvení a epilace celého těla
-líčení svatební a společenské
-prodluţování řas
-trvalá na řasy
-manikúra a nehtová modeláţ
TEL.: 723 939 501

Andrea Králová

POUZE TEL. OBJEDNÁVKY !!!
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Společně k pracovnímu uplatnění
Centrum pro zdravotně postiţené Moravskoslezského kraje o.s.
realizuje od 1.6.2012 nový projekt s názvem Společně k pracovnímu
uplatnění. Projekt je určen osobám se zdravotním postiţením, které
jsou nezaměstnány déle neţ 6 měsíců, jeho cílem je zvýšit
zaměstnatelnost těchto osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu
práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským
programem, který se zaměřuje na sestavení ţivotopisu a motivačního
dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, vyuţívání všech
moţností při hledání práce, nácvik pracovního pohovoru, apod.
Následně je moţné na doporučení sociálního pracovníka účastnit
se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovněbilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či
Podpůrné a motivační aktivity.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postiţením
mohou vyuţít rovněţ i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity
Podpora uplatnění na trhu práce, kdy můţeme poskytnout příspěvek
na mzdové náklady po dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně
postiţenou, které zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo.
Projekt spolufinancován rozpočtem Evropskou unií a státním
rozpočtem ČR, aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt je
realizován na celém území Moravskoslezského kraje, bliţší informace
jsou k dispozici na webových stránkách organizace (www.czpmsk.cz), příp. u manaţerky projektu Mgr. Hany Schwarz, Sokolovská
9, 741 01 Nový Jičín, tel: 556 709 403.
Za realizační tým projektu
Mgr. Pavla Hennigová
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109 e-mail:
czp.hennigova@czp-msk.cz
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Akce plánované v restauraci U GOLEMA:
V průběhu července, po dokončení všech stavebních prací
bychom rádi otevřeli novou terasu (pódium) na zahrádce
restaurace
7. 9. budeme roţnit selátko a jehně, samozřejmě za doprovodu
hudby
TJ Sokol Chvalíkovice
Benátská noc – konec srpna
Obec Chvalíkovice ve spolupráci s Komisí pro kulturu a sport
Soutěţ – Rozkvetlý dům

Vydavatel: Obec Chvalíkovice ve spolupráci s Komisí pro kulturu a sport
Zpracovaly: Stanislava Hendrychová a Jaroslava Mücksteinová
Redakce se omlouvá za případné chyby v textu. Uzávěrka příštího čísla: 25. 9. 2012
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Váţení spoluobčané,
nastalo léto ozdobené sluncem a plné vůní a barev květin.
Komise pro kulturu a sport společně s Obecním úřadem Chvalíkovice
si dovoluje vyhlásit 1. ročník soutěţe

Rozkvetlý dům 2012
ve které se mohou všichni občané zúčastnit hodnocení
nejhezčí květinové výzdoby:
- oken, balkonů, vstupů rodinných i bytových domů
- předzahrádek, květinových záhonků, prostor před plotem
a to z pohledu od cesty, nelze vstupovat do dvorů a na soukromé
pozemky.
Je na vás, oceníte-li nápad, úpravu, vkus majitelů či celkový dojem.
Máte-li tedy zájem a chuť zúčastnit se soutěţe, udělejte si letní
procházku naší vesnicí, vyplňte hlasovací lístek (je součástí 2. čísla
Chvalíkovického čtvrtletníku) a odstřihnutý vhoďte do schránky
s nápisem ROZKVETLÝ DŮM 2012 na OÚ. I na vašem hlase záleţí.
Uzávěrka soutěţe bude 15. 8. 2012.
Prvních pět nejlépe ohodnocených objektů obdrţí věcné ceny, které
zajistí obec.
Vyhodnocení provede Komise pro kulturu a sport při OÚ a vyhlášení
pěti výherců soutěţe proběhne koncem srpna v restauraci U Golema.
Všem spoluobčanům děkujeme za zkrášlování svého okolí a přejeme
hodně chuti a nápadů při další zahradní tvorbě.
Vichy
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Hlasovací lístek :

ROZKVETLÝ DŮM 2012

Uveďte č. p. domu, případně jméno a příjmení
majitelů ( nebo upřesnění polohy domu - ulice)
pozn. Nemusíte vyplňovat všech pět míst

1. místo …………………………………………………………………….
2. místo …………………………………………………………………….
3. místo …………………………………………………………………….
4. místo …………………………………………………………………….
5. místo …………………………………………………………………….

Do 15. 8. 2012 vhoďte do připravené schránky na
recepci OÚ.
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