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CHVALÍKOVICE
Vážení a milí spoluobčané,
čas nás neodvratně posouvá dál a někdy tu
rychlost snad ani nevnímáme. Probouzíme se již
do chladného rána, což po těch letních vedrech
většina z nás vítá. Večery se krátí a ve škole jsme
přivítali nové prvňáčky - to jsou všechno známky
blížícího se podzimu. Všechny Vás tedy po nějakém čase zase srdečně zdravím.

Vše ale začalo mnohem dříve. Bylo nutno se zabývat nejen organizací oslav, ale také jsme měli
napilno se stavební připravenosti na ně. Na hasičské zbrojnici byla natřena věž, opraven zavlhlý sokl
a vyměněna vrata. Ve sportovním areálu byly instalovány nové přístřešky, opravena podlaha terasy a byly nainstalovány roletky do tělocvičny. Dále
V červnu jsme oslavili 570. výročí od první pí- byl vyměněn nefunkční odpad v sokolovně a také
semné zmínky o Chvalíkovicích a 120. výročí za- bylo třeba udělat a vylepšit spoustu menších věcí
ložení hasičského sboru. Oslavy se konaly pod jako například opravit výtluky na komunikacích.
A pak již vše mohlo začít. V pátek 19. června
záštitou ministra Milana Chovance a senátora
proběhlo námětové cvičení hasičů (foto na straně
Vladimíra Plačka.
11), kdy sbory několika okolních obcí prokázaly,
že jsou připraveny na eventuální požár, který by
(pokračování na str. 3)

Oslavy 570. výročí

od první písemné zmínky o Chvalíkovicích (sobota 20. června 2015)

Vážení a milí spoluobčané
(pokračování ze str. 1)
mohl v obci vypuknout. Možná jste zaregistrovali, že při této události vyšel v ,,červeném“ Regionu
článek s nepravdivou a naprosto mylnou informací, že v naši obci hořel obecní úřad. Po vyjasnění
situace, že to bylo jen cvičení a nehořel žádný
obecní úřad se mi redaktor osobně omluvil. Veřejně pak uvedli věci na pravou míru začátkem září
článkem v novinách, ve kterém značka (dat) mj.
uvedla: „Kamufláž byla tak dokonalá, že zmátla
i naši redakci, která poté vydala omylem článek, že
v obci hořel obecní úřad. Autor článku se již omluvil starostovi obce a omlouvá se i všem čtenářům.“
V sobotu 20. června se konala mše a svěcení svatého Floriána. Po odchodu z kaple se umoudřilo i počasí a v klidu a pohodě jsme strávili oba dva dny
v příjemné a přátelské atmosféře. Skotačící děti,
usmívající se rodiče a hosté, dobrá nálada všude kolem - to vše svědčilo o tom, že se tyto slavnosti vydařily. Také reakce účastníků byly velmi kladné.
Naši hosté ze Železného Brodu místostarosta
Mgr. Ivan Mališ, ve Chvalíkovicích dobře známá Eva
Vozková a manželé Jaromír a Ludmila Janátovi,
které jsme k nám pozvali, byli překvapeni rozsahem
akce a velmi potěšeni přátelským přijetím. Postarali
jsme se o ně se vším všudy, tak jako v jiných letech
oni o nás. Našli tady spoustu starých i nových přátel

Ve středu 28. října si připomeneme 101. výročí vyhlášení Československé republiky. Lampionový průvod vyjde
v 17.00 hodin od obecního úřadu k pomníku padlých
a potom tradičně na hřiště. Těšíme se na vaši účast!

a naše partnerství se utužilo. Jsem rád, že jsme jim
mohli oplatit jejich pohostinnost a hezky strávit oba
víkendové dny. Spokojena byla i pětičlenná delegace hasičů ze Železného Brodu, která se zúčastnila
oslav 120. výročí založení hasičského sboru.
Příprava takových slavností není vůbec jednoduchou záležitostí. Připravovali jsme je několik
měsíců a jsme rádi, že mimo delegace ze Železného Brodu přijali naše pozvání další čestní hosté - senátor Vladimír Plaček a bývalí starostové
Mgr. Vratislav Rýznar, Břetislav Vícha a Lenka
Zaoralová. Vlastimila Valentová se omluvila.
Na našem webu www.chvalikovice.cz najdete
fotografie, které Vás vtáhnou zpět do atmosféry
těchto slavnostních dnů.
Výdaje obce na oslavy včetně ubytování a pohoštění našich hostů ze Železného Brodu dosáhly částky 188 000 Kč. Příjmy z prodeje vstupenek
a od sponzorů byly ve výši 58 620 Kč. Dále si samozřejmě vydělaly také naše složky SDH a TJ Sokol.
Členové SDH, TJ Sokol a pracovníci restaurace U Golema se nabídli, že se postarají o občerstvení a obsluhu. Tuto úlohu zvládli bezvadně. Ale i další, kteří
pomáhali před i během oslav se zhostili svého úkolu
skvěle. Díky jim všem - za ochotu a vstřícnost.
Radim Hlaváč, starosta obce

Poprvé do školy

Chvalíkovice mají šest nových prvňáčků. Poprvé
šli letos 1. září do školy Dominik Arendáš, Ondřej
Fryč, Amálie Mazurová, Tomáš Pracný, Barbora
Štěbrová a Kateřina Víchová. V Základní škole
v Raduni je mj. přivítal i starosta naší obce Radim
Kvůli oslavám 570. výročí první písemné zmínky Hlaváč. Všem šesti popřál mnoho úspěchů a kažo Chvalíkovicích se letošní Den otců oslavoval dému z nich předal pamětní list na tuto slavnostní
dříve než v minulých letech. Už začátkem červ- událost v jejich životě a také drobné dárky. (oú)
na to byl jeho 8. ročník. Den otců pořádá obec
Chvalíkovice za přispění TJ Sokol Chvalíkovice.
I letos byl hlavním bodem programu turnaj Letošní tropické léto nezklamalo ani v sobotu
v kuželkách a tátové si dobře zahráli. Nechybělo 29. srpna, kdy TJ Sokol Chvalíkovice uspořádal
ani občerstvení v podobě opékané šunky a lo- na hřišti Benátskou noc. Finančně na ni přispěla
sování o věcné ceny. Atmosféra byla výborná. i obec. K tanci a poslechu hrála skupina LEON
Poděkování patří TJ Sokol za poskytnutí kužel- A HANKA. I když asi pořadatelé čekali větší nány. Již nyní zvu všechny otce na příští 9. ročník! vštěvu, ti, co přišli, určitě nelitovali a dobře se
(oú)
Radim Hlaváč v horkou srpnovou noc bavili.

Den otců

Benátská noc

Rekonstrukce chodníků Internet se komplikuje
Zajisté jste si všimli, že se dokončují práce na
rekonstrukci chodníků na ulicích Strmá, Kolmá,
Náplatkova, Trničí, Žlabinská a U Sokolovny.
Práce započaly v červenci a dílo by mělo být dokončeno do 15. října. Je to největší letošní stavební akce, která si vyžádá finance ve výši bezmála 1,9 mil. Kč. Žádám spoluobčany, aby ještě
chvíli strpěli zvýšenou hlučnost a jiné průvodní
jevy spojené s rekonstrukcí.
Samozřejmě i nadále pracujeme na dalších projektech, které jsou ve fázi rozpracovanosti. Budeme vás o nich průběžně informovat.
Máte-li konkrétní problémy či dotazy, adresujte
je osobně, písemně či prostřednictvím e-mailu
obec@chvalikovice.cz na obecní úřad. Budeme
se snažit v rámci možností najít řešení a pomoci.
Radim Hlaváč

Skleněné městečko

Na pozvání starosty Železného Brodu se ve
dnech 19. a 20. září zúčastní delegace naší obce
městských slavností SKLENĚNÉ MĚSTEČKO. I letos to bude tradiční setkání sklářů, výtvarníků
a obdivovatelů sklářského umění.
(oú)

Jak vás pravidelně informujeme, byla v únoru
instalována ve spolupráci s firmou LAZNET nová
internetová přípojka na obecní úřad. Současně
byl na úřadu obce zřízen bezplatný přístup na
internet prostřednictvím WiFi.
Začátkem května byl zahájen zkušební provoz
obecního internetu. Trval do poloviny letních
prázdnin. Čekali jsme, jaké poznatky nám přinese. Na jejich základě jsme chtěli doladit administrativu a další kroky tak, aby se k síti mohlo připojit
za výhodných podmínek co nejvíce občanů.
Bohužel, vyskytly se ale administrativní komplikace. Spolupráci s dodavatelskou firmou provází nedorozumění, pokud se o spolupráci dá vůbec hovořit. Přesto jsou zapojeni první občané.
Budeme hledat schůdnější cesty tak, abychom
mohli nabídnout službu, se kterou budou občané spokojeni. Pilotní provoz bude pokračovat
do konce roku. Občané, kteří by měli zájem buď
o zapojení do pilotního provozu nebo o připojení v okamžiku ostrého spuštění, se mohou
přihlásit buď na obecním úřadě nebo na adrese
internet@chvalikovice.cz.
Ing. Dalibor Krejčiřík, místostarosta

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 19. května

Jednání zastupitelstva 16. června

Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části
p. č. 1 186 cca 900 m2, záměr prodeje pozemku
p. č. 131/1 k. ú. Chvalíkovice o výměře 379 m2,
rozpočtové opatření č. 1/2015, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro SmVaK a smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009297/01 ul. České školy (7 rodinných domů).

Zastupitelstvo schválilo odsunutí záměru prodeje části p. č. 252 a 229/1 k. ú. Chvalíkovice na
další jednání, pronájem části p. č.1186 o výměře
800 m2, dotaci TJ Sokol Chvalíkovice na rekonstrukci stavěčů kuželek ve výši 350 000 Kč.

Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním
záměru pronájmu části p. č. 1186 a jeho vyvěšením na úřední desku, vypracováním záměru
prodeje p. č. 131/1 o výměře 379 m2 a jeho vyvěšením na úřední desku, podpisem smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
SmVaK a podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-8009297/01 ul. České školy
(7 rodinných domů).

Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním
a podpisem smlouvy o pachtu části p. č.1186.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu vypracováním smlouvy o dotaci s TJ Sokol Chvalíkovice.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí nové vyvěšení
záměru prodeje pozemku p. č. 131/1, zprávy
kontrolního a finančního výboru, informaci o vyZastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o ko- hlášených dotacích v MAS Opavsko a informaci
nání oslav Dne otců.
o přípravách na oslavy 570. výročí obce.

S celým zněním usnesení se můžete seznámit
na www.chvalikovice.cz - „úřední deska“. Pokud chcete do zápisu nahlédnout na Obecním
úřadu Chvalíkovice, doporučujeme vám to nejlépe v úředních dnech.
(oú)

Nad hlavou nebe, pod sebou deka
V sobotu 18. července promítalo první letní kino
ve Chvalíkovicích. Společenský večer byl financován z prostředků obce, a to celkovou částkou
11 500 Kč, na kterou nám dotačně přispěla částkou 5 000 Kč Místní akční skupina Opavsko. Na
dobrovolném vstupném bylo vybráno 1 438 Kč.
Ve sportovním areálu TJ Sokol měli malí diváci možnost zhlédnout pohádku TŘI BRATŘI. Po
malé přestávce byl promítán nový film HODINOVÝ MANŽEL, u kterého si přišli na své všichni
milovníci komedií.
Protože vyšlo počasí a byla teplá noc, zúčastnilo
se odhadem 200 diváků (ale možná i více), kteří se
mohli v průběhu promítání i před ním občerstvit
pivem, nealkoholickými nápoji a teplou klobásou.
Zájem diváků o promítání nás utvrdil v tom, že podobné akce je třeba opakovat. Doufejme, že

se nám v příštím roce podaří uskutečnit druhý ročník, který se bude těšit stejné či dokonce
ještě větší návštěvnosti. Všechny velmi potěšil
úspěch, a proto chci poděkovat spolupracujícím
na přípravě a hlavně všem divákům za účast.
Radim Hlaváč, starosta obce

Máme nové
stavěče
V první polovině srpna proběhla
plánovaná výměna stavěčů kuželek v naší kuželně. Náklad ve výši 512 000 Kč částkou 350 000 Kč
dotovala obec, za což jí skládá
kuželkářský oddíl velký dík. Montáži stavěčů předcházel týden
stavebních prací, které organizoval Vladimír Kostka. Spolu s kolegy demontovali staré automaty a připravili základy novým
strojům. Dodavatelská firma namontovala stavěče v termínu
a předala je funkční 10. srpna.
Vše probíhalo bez komplikací.
Po úklidu pak byla kuželna opět
připravena k provozu. Staré stavěče byly už hodně poruchové
a více se opravovaly než provozovaly. Teď si naše „béčko“ může
vychutnat bezproblémovou hru.

„Áčko“ začíná
venku
Družstvo A má k dispozici zatím
pracovní los. K prvnímu zápasu
jede „áčko“ v sobotu 12. září do
Rybníku. Doma (kuželna Hagemannu) se představí o týden
později 19. září, kdy bude hostit
KK Šumperk.

Začínáme
na Hagemannu
Družstvo B začíná sezonu v pondělí 14. září zápasem na Hagemannu. První domácí zápas
pak bude s družstvem Minervy
o týden později. Oproti loňsku,
kdy bylo v meziokresní soutěži
pouze devět týmů, je jich letos
dvanáct. Můžeme se tak těšit na
delší sezonu s více zápasy.
Stránku připravil: Dalibor Krejčiřík

TJ Sokol Chvalíkovice

3. kuželkářská liga mužů, skupina C
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10. října
17. října
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31. října
7. listopadu
14. listopadu
21. listopadu
28. listopadu
5. prosince
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TJ Sokol Rybník - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - KK Šumperk
TJ Sokol Bohumín - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Zbrojovka Vsetín
TJ Unie Hlubina - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - HKK Olomouc B
TJ Jiskra Rýmařov - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - KK Zábřeh B
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Tatran Litovel
TJ Sokol Sedlnice - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Sokol Rybník
KK Šumperk - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Sokol Bohumín
TJ Zbrojovka Vsetín - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Unie Hlubina
HKK Olomouc B - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Jiskra Rýmařov
KK Zábřeh B - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - Sokol Přemyslovice
TJ Tatran Litovel - TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Sokol Sedlnice

TJ Sokol Chvalíkovice B
pondělí
14. září
pondělí 21. září
pondělí 12. října
pondělí 19. října
úterý
27. října
pondělí 2. listopadu
pondělí 9. listopadu
pondělí 16. listopadu
úterý 24. listopadu
pondělí 30. listopadu
pondělí 7. prosince
pondělí 14. prosince
pondělí 18. ledna
pondělí 25. ledna
pondělí 8. února
pondělí 15. února
pondělí 29. února
pondělí 7. března
pondělí 14. března
pondělí 21. března
pondělí 4. dubna
pondělí 11. dubna
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KK Hagemann Opava D - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - KK Minerva Opava C
TJ Horní Benešov D - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - TJ Horní Benešov E
TJ Břidličná D - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - TJ Jiskra Rýmařov C
TJ Břidličná C - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - RSKK OSIR Raciborz
Pepino Bruntál A - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - TJ Horní Benešov F
Pepino Bruntál B - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - KK Hagemann D
KK Minerva Opava C - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - TJ Horní Benešov D
TJ Horní Benešov E - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - TJ Břidličná D
TJ Jiskra Rýmařov C - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - TJ Břidličná C
RSKK OSIR Raciborz - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - Pepino Bruntál A
TJ Horní Benešov F - TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Chvalíkovice B - Pepino Bruntál B

Loňské úspěchy mladých hasičů
Družstvo mladších žáků soutěžilo v sezoně
2014/2015 pod vedením Davida Fajkuse, Milana Binara a Zuzany Beinhauerové ve složení Adéla Binarová, Adéla Fajkusová, Ondřej
Vícha, Václav Klapetek, Štěpán Gibes, Natálie
Pracná, Natálie Tesařová, Daniel Nosek, Adéla
Rychtářová, Kateřina Fajkusová, Barbora Beinhauerová, Julie Obročníková a Daniel Vícha.
V soutěži Opavská liga skončili na 5. místě z 18
soutěžních družstev. Tím si zajistili postup do
okresního kola soutěže „O pohár starosty OSH
Opava“. Této soutěže se zúčastňují ti nejlepší z
Opavské, Hlučínské a Mladecké ligy. Soutěž se
konala 27. června ve Slavkově a z 11 soutěžních
družstev skončili naši nejmenší na pěkném druhém místě. Postoupili tak do krajského kola soutěže „O pohár starosty KSH Moravskoslezkého
kraje“, kde se mezi šestnácti účastníky umístili
na desátém místě. Popřejme našim mladým ha-

V sobotu 3. října uvítáme Opavskou ligu
mládeže ve Chvalíkovicích!
sičům, aby i zde skončili mezi nejlepšími.
Družstvo starších žáků startovalo v loňské sezoně ve složení Gabriela Beinhauerová, Vojtěch
Binar, Denis Vítek, Jonas Mückstein, Adéla Vaidová, Lukáš Vaida, Lenka Nedopilová, Kateřina Greplová, Anna Nedělová, Dominik Žiga
a Patrik Kostka. V Opavské lize skončili na 7.
místě z 19 soutěžních družstev. I jim se podařilo
postoupit do okresního kola soutěže „O pohár
starosty OSH Opava“, která se rovněž konala 27.
června ve Slavkově. Z 12 družstev skončili naši
starší na šestém místě. Přejeme jim, aby v příští sezoně dosáhli minimálně stejných úspěchů
jako v té právě uplynulé.
Text: David Fajkus, foto: Martin Nedopil

V poháru nám tleskala Branka

Družstvo SDH Chvalíkovice vedené
starostou Rostislavem Beinhauerem startovalo 5. září na již 31. ročníku soutěže v požárním sportu
„O pohár starosty SDH Branka
u Opavy“. V početné konkurenci, ve které nechyběli ani polští
„stražaci“ z Rzuchowa, se našim
dařilo více v soutěži PS 12 než PS
8. Na stupně vítězů sice nedosáhli, ale za svůj výkon sklidili potlesk
diváků i členů ostatních družstev.
Text a foto: Karel Stuchlík

Fotbalové soustředění v Mokřinkách
Fotbalová přípravka ve spolupráci s TJ Sokol
Chvalíkovice, rodiči zúčastněných dětí a také
sponzory absolvovala od 7. do 9. srpna fotbalové soustředění v Mokřinkách. Bylo určeno všem dětem přípravky i jejich rodičům.
Zúčastnilo se ho na 30 dětí a 30 dospělých.
První den po příjezdu a ubytování se děti rozdělily do šesti skupin pod vedením dospělé osoby.
Všechny vyrazily po předem vytyčené trase do
okolí. Po cestě děti plnily řadu úkolů z první po-

moci a topografie, čekaly je zkoušky zručnosti
i matematických dovedností a mnoho dalších.
V cíli objevily ztracený poklad, na kterém si pochutnaly. Pak už se těšily na výbornou večeři
v podobě bramborového guláše.
Následující ráno začalo rozcvičkou. Ta spočívala ve vytrvalostním
běhu, protože správný fotbalista
musí kromě nějakých těch parádiček hlavně mít vytrvalost, aby
to všechno na hřišti uběhal. Mezitím se rodiče postarali o přípravu
snídaně. Po ní následoval fotbalový trénink. Na nedostatek sluníčka jsme si rozhodně stěžovat
nemohli. Trénink bylo nutné přizpůsobit příliš vysokým teplotám
a moc to nepřehánět. Pro osvěžení děti využívaly koupání v Moravici, která
tekla hned u chaty. Voda byla studená a čistá
až tak, že v ní byla spousta raků. Po obědě jsme
všichni vyrazili na výšlap okolím Mokřinek až
do Jánských Koupelí. Je veliká škoda, že toto
bývalé lázeňské středisko je tak zničené. Sama

si pamatuji, že jsme k pramenu Pavla jezdili téměř každou neděli pro vynikající vodu. Dnes
už tam žádnou nenajdete. Vše je rozkradené
a zchátralé. Po návratu na děti čekaly zábavné
hry a soutěže v jednotlivých družstvech jako
např. skákání v pytli, chůze na chůdách, slalom
a další disciplíny. Jak známo, děti jsou studnou
energie. I nám se to potvrdilo. Program je neunavil, ale alespoň jim vyhládlo. Od stolu se začalo ozývat - „My máme hlad“. Kuřecí maso z grilu
byla výborná volba, dětem moc chutnalo. Večer
byla diskotéka.
Další den začal stejně jako
předešlý. Dopoledne výběh, trénink a vodní radovánky. Na závěr každé dítě
obdrželo diplom za úspěšné absolvování fotbalového soustředění a trenéři
rozdali dárky od sponzorů,
kterým tímto děkujeme.
Následoval poslední společný oběd.
Všem, kteří pomáhali nebo se jakýmkoliv způsobem podíleli na fotbalovém soustředění, děkují
trenéři David Gibes a Martin Glazar.
Jménem rodičů děkuji trenérům za organizaci

fotbalového soustředění. Moc se nám to líbilo,
báječně jsme si to užili a už se těšíme na další
společné akce! (Více informací o fotbalové přípravce naleznete na facebooku TJ Sokol Chvalíkovice - Přípravka.)
Text: Monika Halšková, foto: Petr Halška

Naší fotbalové přípravce
se na konci sezony dařilo
Během šesti týdnů odehrála fotbalová přípravka celkem čtyři turnaje
a velice se ji dařilo.
První se konal 16. května ve Štítině.
Zúčastnila se ho starší přípravka
(ročník 2005 a mladší). Naši turnaj
vyhráli a odvezli si zlatý pohár (na
snímku dole).
Druhý turnaj se konal 6. června na
hřišti Slavia Opava, kde naši nejmladší fotbalisté (ročník 2008 a mladší)
skončili na krásném druhém místě
(na snímku vpravo).
Na třetí turnaj jsme jeli 13. června
do Slavkova (ročník 2006 a mladší). Toho dne se jsou nejlepší a na turnaji zvítězili.
slunce ukázalo v plné parádě. Teplota se šplhala Poslední červnovou sobotu jsme jeli na turnaj
až na 33 °C. Chlapci i přes toto vedro ukázali, že do Stěbořic (ročník 2007 a mladší). Hoši zabojovali a turnaj vyhráli.
Na těchto turnajích hájili naše barvy
Martin Věntus, Tomáš Pracný, Lukáš
Glazar, Kryštof Halška, Danek Nosek,
Mathias Mückstein, Štěpán Gibes, Matyáš Glazar, Matěj Rychtář, Danek Vícha, Vojta Klement, Ondra Ruby, Filip
Šafarčík, Filip Müler, Jan Orlík a Jarda
Kukelka. Za krásná umístění jim moc
děkují trenéři David Gibes, Martin Glazar, Michal Belás, Jarek Tvrdý, TJ Sokol
Chvalíkovice a samozřejmě rodiče a fanoušci.
Text a foto: David Gibes, Monika Halšková

Malý fotbal ve velkém stylu

V sobotu 5. září patřilo hřiště TJ Sokol Chvalíkovi- Do letošního „malého fotbalu“ se přihlásila mužce fotbalovému turnaji „O pohár starosty obce“. stva OBECNÍ ÚŘAD, PINGPONGÁŘI, STAŘÍ PÁNI
a PŘÍPRAVKA. K vidění bylo velké nasazení všech
hráčů i krásné fotbalové momenty. I když bylo
hlavním smyslem si jen tak zahrát fotbal a po29. srpna: Slavkov B - Chvalíkovice 1:6 (1:3)
bavit se, body se sčítaly a konečné pořadí bylo
Branky: Pekárek 2, Rozsíval 2, Kreisel, vlastní
následující. Pohár starosty získalo mužstvo STA6. září Chvalíkovice - Větřkovice 6:0 (2:0)
RÝCH PÁNŮ, druhá byla OBEC, třetí PINGPONGÁBranky: Sýkora 2, Rozsíval 2, Pekárek a Fischer
ŘI a „bramborová“ medaile zbyla pro PŘÍPRAVKU.
Text a foto: Karel Stuchlík

Jak si vedou fotbalisté

Fotbal TJ Sokol Chvalíkovice - muži
okresní soutěž IV. tř. sk. B - podzim 2015

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle

12. září 15.00
20. září 16.00
26. září 16.00
4. října 15.30
10. října 14.00
17. října 15.00
25. října 14.00

Deštné - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Štáblovice
Moravice - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Sosnová
Radkov - Chvalíkovice
Palhanec - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Vávrovice B

Fotbal TJ Sokol Chvalíkovice
mini žáci (starší přípravka)
sk. B - podzim 2015

neděle
úterý
neděle
úterý
čtvrtek
pondělí
úterý

13. září 14.00
22. září 16.30
27. září 10.00
6. října 16.00
8. října 16.00
19. října 17.30
27. října 15.00

Slavia Opava - Chvalíkovice
Chvalíkovice - SFC Opava C
Holasovice - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Pustá Polom
Velké Heraltice - Chvalíkovice
Kylešovice - Chvalíkovice *
Chvalíkovice - Malé Hoštice

* utkání se hraje na umělé trávě při umělém osvětlení
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Námětové cvičení hasičů
v rámci oslav 120. výročí hasičského sboru
(pátek 19. června 2015)

Oslavy 120. výročí
založení hasičského sboru (neděle 21. června 2015)

