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CHVALÍKOVICE
Vážení spoluobčané,
prosincové číslo zpravodaje obce je
poslem, který nám oznamuje příchod
dvanáctého a tedy posledního měsíce
letošního roku. Měsíce, který toužebně
očekávají nejen děti, ale také většina
z nás, kteří máme tento čas spojený
s představou krásných chvil strávených
v kruhu rodiny. Hledáme v sobě to dobré a v čase zastavení si uvědomujeme
pocit bezpečí, sounáležitosti a lásky.
V sobě a ve svých domovech vytváříme
sváteční atmosféru, která se rok co rok
vrací díky našim tradicím. Jejich důkazem je i vánoční stromek před obecním
úřadem. Věřím, že i on přispívá k navození příjemné atmosféry v naši obci.

Vážení Chvalíkovičtí,
přeji vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu. Přeji Vám
jménem svým, zastupitelů a zaměstnanců obce krásné a spokojené Vánoce v kruhu Vašich rodin a Vašich blízkých. Dětem
přeji, aby pod stromečkem našly vysněný dárek a svou radostí a úsměvem obdarovaly své rodiče.
Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, optimismus a ať se Vám v roce 2015
daří k Vaší spokojenosti.
Radim Hlaváč

Zvolili jsme si nové zastupitelstvo

V říjnových volbách, kdy do volební místnosti
přišlo 67,58 % voličů, jsme si ve Chvalíkovicích
zvolili nové zastupitelstvo. Má sedm členů a jejich pořadí ve volbách podle obdržených hlasů
bylo následující:
Ing. Dalibor Krejčiřík (PRO Chvalíkovice - Perspektivní Rozvoj Obce) 243, Radim Hlaváč (PRO Chvalíkovice - Perspektivní Rozvoj Obce) 230, Ing. Radomír Věntus (NEZÁVISLÍ PRO CHVALÍKOVICE) 178,
Zdeněk Štěbra (PRO Chvalíkovice - Perspektivní
Rozvoj Obce) 173, David Gibes (NEZÁVISLÍ PRO
CHVALÍKOVICE) 112, Jaroslav Németh (PRO Chvalíkovice - Perspektivní Rozvoj Obce) 95 a Bc. Karla
Fryčová (Sdružení nezávislých kandidátů) 82.

Radim Hlaváč
Ing. Dalibor Krejčiřík
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen
nový starosta obce Radim Hlaváč. Místostarostou
je Ing. Dalibor Krejčiřík. Ustaveny byly i výbory.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena
Bc. Karla Fryčová, předsedou kontrolního výboru Jaroslav Németh. Text a foto: Karel Stuchlík

Máme vítězku Opavské ligy

Ve sportovním areálu SDH Kravařích se 28. září ko- a Zuzana Beinhauerová zapsaly do historie Opavnala soutěž v požárním sportu “O pohár ředitele ské ligy v požárním sportu jako vítězky roku 2014.
územního odboru Opava HZS Moravskoslezského kraje”. Byla také posledním kolem, které uzavíralo Opavskou ligu požárního sportu. V kategorii
žen dosáhla společně se svým týmem SDH Komárov skvělého úspěchu i členka našeho sboru SDH
Chvalíkovice Zuzana Beinhauerová (na snímku
vlevo nahoře). Vítězství Komárova nebylo jisté.
Jeho největší soupeřky ženy ze Štěpánkovic vedly před posledním kolem v tabulce o dva body.
Byly to nervy! Ovšem po odběhnutém požárním
útoku, při kterém vytvořily nový rekord tratě, věděly ženy z Komárova, že mohou slavit. Zvítězily
s náskokem pěti bodů a tak se Michaela Kukelková, Tereza Volná, Amálie Žurková, Nikola SlaText a foto: SDH Chvalíkovice
ninová, Veronika Vicherková, Radana Smolková
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Až napadne sníh ...
Zákon to sice nestanovuje občanům jako povinnost, ale žádáme vás, abyste v rámci svých
možností sníh a led před svými domy odklízeli. Hlavně při silném sněžení není v silách obce,
aby chodníky a místní komunikace byly vždy
ošetřeny tak, aby byly stoprocentně bezpečné. Stejně naléhavě se obracíme na řidiče, aby
jejich zaparkovaná auta nepřekážela nasazené technice při odklízení sněhu.
V každém případě v zimě platí, že pokud
chodec ví, že to na chodnících hodně klouže,
a přesto se vydá na procházku či jinou pochůzku, potom v případě úrazu nemůže očekávat odškodnění.
(oú)

O Vánocích zveme
na kulturu i sport

V kapli sv. Archanděla Michaela se uskuteční
v neděli 28. prosince v 17.00 hodin již tradiční
vánoční koncert. Posluchačům se představí
hudební seskupení Enigma. Těšit se můžete na
známé vánoční koledy a písně. Jestli jste byli na
tomto koncertu vloni, víte, že vedle poslechu
písní si je můžete i společně zazpívat. Koncert
pořádá kulturní komise při obecním úřadu.
Zájemci o trochu pohybu po vánočním hodování
si přijdou na své v sobotu 27. prosince. V sokolovně si mohou zahrát badminton, stolní tenis
a kuželky. „Vánoční sportovní den“ pořádá TJ Sokol Chvalíkovice a začíná v 9.00 hodin.
(oú)

Lampionový průvod
Také ve Chvalíkovicích jsme si 28. října připomenuli 100. výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky. Desítky občanů při této
slavnostní události přivítal před budovou obecního úřadu Radim Hlaváč, který také připomenul význam historické události z doby před sto

léty. Poté se lampionový průvod vydal
obcí k pomníku padlých, který připomíná památku našich
spoluobčanů, jejichž
osud je tragicky spjat
s událostmi I. a II. světové války. Účastníci
pochodu zde zapálili svíce a průvod se
odtud vydal směr ke
hřišti. Tam čekal na
všechny horký čaj,
který v chladném říjnovém večeru přišel
velmi vhod. Děti dostaly k němu i malou sladkost.
Text a foto: (oú)
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 10. listopadu

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Chvalíkovice byl zvolen starostou obce Radim Hlaváč a místostarostou obce Ing. Dalibor
Krejčiřík. Volili se také předsedové a členové
výborů. Předsedkyní finančního výboru se
stala Karla Fryčová, členy Ing. Radomír Věntus
a David Gibes. Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen Jaroslav Németh, členy David Gibes
a Zdeněk Štěbra.

Jednání zastupitelstva 18. listopadu

Zastupitelstvo mj. schválilo rozpočtové opatření
č. 4/2014, rozhodnutí o odměnách členů zastupitelstva v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích (měsíční odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
- starosty).
Zastupitelstvo schválilo také termíny svých
zasedání v roce 2015. Zastupitelstvo se bude
scházet každé třetí úterý v měsíci mimo prázdnin, tj. 20. ledna, 17. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 16. června, 15. září, 20. října,
19. listopadu a 8. prosince.
Zastupitelstvo konstatovalo, že návrh územního
plánu obce není v rozporu s politikou územního
rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, výsledkem řešení rozporů, stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. Vydalo nový „Územní plán Chvalíkovic“, který
nahrazuje územní plán schválený 24. 6. 1998 včetně změny č. 1 ze dne 5. 12. 2001. Uložilo starostovi
vyvěsit veřejnou vyhlášku o vydání „Územního
plánu Chvalíkovic“.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro děti u pří-

Jak bude otevřeno
na obecním úřadě?
Posledním pracovním dnem v letošním roce
bude na Obecním úřadu Chvalíkovice pondělí
22. prosince. Od úterý 23. prosince do neděle 4. ledna bude zavřeno. Prvním pracovním
dnem v novém roce bude pondělí 5. ledna. (oú)
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ležitosti mikulášské nadílky ve výši 3 000 Kč.
Schválilo také přijetí daru z Železného Brodu za
repasi vitrážového okna ve výši 24 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Moravskoslezský kraj o dotaci na oslavy 570. výročí
obce, které se budou konat společně se sborem
dobrovolných hasičů u příležitosti 120. výročí
založení hasičského sboru.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce za období leden až říjen 2014,
informaci o rozsvícení vánočního stromku dne
30. listopadu a příkaz k inventarizaci majetku a
závazků ke dni 31. prosince 2014.

Jednání zastupitelstva 9. prosince

Zastupitelstvo schválilo dohodu o neinvestičním
transferu na provoz školských zařízení v rámci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Raduň a rozpočtové opatření č. 5/2014.
Schválilo poplatek za systém sběru komunálního odpadu na r. 2015 ve výši 480 Kč na osobu a rok. Schválilo i obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Dále schválilo zhotovení pamětní desky spoluobčanům padlým za 2. světové války u příležitosti 70. výročí osvobození obce.
Schválilo také odborný odhad prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti TQM ve výši 4 344 Kč
pro r. 2015 a z dopravní obslužnosti MHD ve výši
319 000 Kč pro r. 2015.
Zastupitelstvo schválilo nákup kartáče na zimní
údržbu na Egholm za 130 000 Kč a finanční příspěvek na lyžařský výcvik pro 14 našich žáků VI. a VII.
ročníku ZŠ Raduň ve výši 600 Kč na jednoho žáka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy kontrolního finančního výboru, plán kulturních akcí na
r. 2015, návrhy investičních akcí na léta 2015 2018 a informaci o zahájení prací na podání žádosti o dotaci na slavnost 570. výročí obce.
S celým zněním usnesení se můžete seznámit na
obecních stránkách www.chvalikovice.cz - „úřední deska“. Pokud chcete do zápisu nahlédnout
na Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme
vám to nejlépe v úředních dnech.
(oú)

Podzimníčky
Napsat, že stále populárnější výroba „podzimníčků“ začíná už na jaře, může být na první pohled trošku nesrozumitelné. Ale jen do chvíle,
než si připomeneme, že Radim Sokol zasadil
dýně už na jaře na své zahradě, aby na podzim
bylo z čeho tvořit. Jeho největší byla nakonec
tak velká, že děti na ni pomalu ani nedosáhly
a museli pomáhat rodiče.

kterých by se to tak dobře nepovedlo byly Petra
Víchová, Jaroslava Mücksteinová a Stanislava
Hendrychová. Pod rukama dětí a za přispění rodičů vznikaly doslova umělecké kreace, z nichž
ty nejlepší byly v závěru po zásluze odměněny.
Jen jednu velkou nevýhodu „podzimníčky“ mají!
Když je nedáme do ledničky a chceme je obdivovat v teplejším prostředí, dlouho nevydrží. Ale
společné odpoledne při jejich výrobě bylo opět
velmi příjemné a při loučení si všichni říkali - za
rok na shledanou! (A možná nejen Radim Sokol,
ale i další věděli, že tato tradiční akce začíná na
zahradě už na jaře. Nezapomeňte na to!)
Text: Karel Stuchlík, foto: Jaroslava Mücksteinová

Na podzim se v sokolovně sešla zhruba dvacítka
dětí a hodně rodičů. Stoly se proměnily v tvůrčí
ateliér, ve kterém nejen dýně dostávaly svou úplně novou podobu. Tradiční výrobu „podzimníčků“ připravila kulturní komise za finanční podpory vedení obce. Hlavními organizátorkami, bez
5

Do sokolovny

Sokolovna v sobotu 6. prosince ožila MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU. V programu se představily naše fotbalové naděje z přípravky a s kulturním vystoupením přišly děti z Mateřské
školy Chvalíkovice.
Nejprve ukázali své dovednosti mladší žáci fotbalové přípravky Daniel Vícha, Honza Orlík,
Tomáš Pracný, Lukáš Glazar, Martin Věntus, Matěj Rychtář, Filip Kubesa, Matěj Tvrdý a Adam
Tvrdý. O tom, že už jsou to šikovní fotbalisté,
jsme se mohli přesvědčit při ukázce fotbalových
soubojů. Předvedli, jak už umí být silní a tvrdí
fotbalisté.
Poté vyběhli na parket sokolovny mladší žáci
Ondra Vícha, Vojta Klement, Natka Pracná,
Adam Pracný, Kryštof Halška, Štěpán Gibes,
Martin Orlík, Mathias Mückstein, Daniel Nosek
a Matyáš Glazar. Tito
hráči už mají za sebou
celou řadu přátelských
utkání, různých fotbalových turnajů a také
účast ve fotbalové lize.
Během jednotlivých
ukázek kluci předvedli,
co všechno se na pravidelných trénincích naučili. Jako jedna z maminek těchto malých
fotbalistů mám obrovskou radost při pohledu na plnou tělocvičnu
dětí. Ne vždy tomu tak
bylo. Proto bych chtěla
poděkovat trenérům
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Davidovi Gibesovi a Martinovi Glazarovi za jejich práci a nadšení. Pro všechny děti, které by
měly zájem o fotbal, jsou dveře otevřené.
Po vystoupení fotbalové přípravky se předvedly
děti z mateřské školy. Pod vedením učitelek Evy
Waligové a Kateřiny Skálové si připravily předvánoční vystoupení v podobě básniček a písniček.
Děti byly velice šikovné, snažily se před svými
rodiči, babičkami a dědečky ukázat, co všechno
se naučily.
Vyvrcholením odpoledne byl příchod tolik očekávaného Mikuláše, kterého doprovázeli anděl

přišel Mikuláš

s čertem. Některé děti byly statečné, jiné se, jak
už to bývá, bály. Za písničku nebo básničku dostaly všechny děti sladkou odměnu a čert nakonec odešel s prázdnou.
Na mikulášský program se netěšily jen děti.
Všechny nás překvapil velký zájem rodičů, praro-

dičů a dalších diváků. Skoro se už zdálo, že naše
sokolovna bude pro všechny malá. Poděkování za tuto zdařilou akci patří Obecnímu úřadu
Chvalíkovice za finanční příspěvek, klubu rodičů
při Mateřské škole Chvalíkovice a rodičům fotbalové přípravky TJ Sokol Chvalíkovice. K příjemné
atmosféře přispěly vánoční koledy a bohaté občerstvení. Všem organizátorům děkujeme.
Za fotbalovou přípravku vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
v novém roce!
Text: Monika Halšková, foto: Karel Stuchlík
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Plesová sezona 2015 Třešňová alej už není
pátek 6. února
HASIČSKÝ PLES jen třešňová
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice.

sobota 14. února
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá Myslivecké sdružení Maršovec.

SOKOLSKÝ PLES
sobota 21. února
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
neděle 22. února DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Ve 14.00 h. pořádá Klub rodičů při mateřské škole.
sobota 28. února
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.

DISCO PLES

Z historie naší obce
Jak se učil dějepis

Při školním výletě dne 15. července 1894 byl přednesen tento dějepisný obrázek o Chvalkovicích:
Za starých časů žili předkové naši jinak nežli my
teď. V každé vesnici přebývali toliko přátele pohromadě - bratři, bratranci a strýci. Muži obstarávali
pole a lovili zvěř, ženy se staraly domácnost. Všecky polnosti kolem osady patřily všem ve vsi dohromady. Tehdy nebylo ani boháčů, ani žebráků.
Všichni se dělili o podíl na úrodě polní a všichni též
pracovati museli, co jim naporučil starosta.
Vesnice neměly své názvy, nýbrž rody dle svých
starostů. Tak některý starosta jménem Chval,
možná též Chvalek či Chvalík, usadil se na této
půdě. Žili a pracovali tu lidé Chvalíkovi nebo
Chvalíkovíci. Poněvadž na to jméno lidé z okolí
uvykli, zůstalo ono i po smrti starosty a trvá dosud, což už je aspoň 500 let.
Poněvadž pravidlem bylo, že se ženili jen ti, kdo měli
živnost, přibývalo v dědině jen velmi pomalu domů
a obyvatelů. Okolo r. 1720 bylo ve Chvalíkovicích
třicet domů a v nich přebývali tyto rody: Beinhauer,
Bretšnajder, Groda, Henrych, Hrbáč, Novák, Valenta, Věntus, Vícha, Bena, Černohorský, Hluchý, Hynar, Kocian, Koval, Machovský, Malý, Mička, Pešek,
Pola, Pracný, Rypel, Skupník, Těžký, Václavek a Vitásek. Když kolem r. 1770 byla domům dána řadová
čísla, měly Chvalíkovice 41 čísel popisných, poslední
na panské krčmě a mýtnici u veřejné cesty.
(Zdroj: Kronika jednotřídní obecné školy
ve Chvalíkovicích)
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O úpravách, resp. omlazování třešňové aleje za
rybníkem jsme vás ve zpravodaji již informovali. V listopadu byla dokončena výsadba nových
stromků. I když převažují třešně, nebude už tato
alej jenom třešňová. Vedle šedesáti třešní bylo
totiž vysázeno i dvacet švestek a dvacet ořešáků
spolu s jedlým jeřábem. Výsadbu nových stromků zajistila firma LUKÁŠ JANÍK z Opavy-Jaktaře,
která mj. realizuje zahrady a sadové úpravy.
Text: Radim Hlaváč, foto: Zdeněk Štěbra

Tříkrálová sbírka
Opět po roce vyrazí na obchůzku našich domácností koledníci, aby za zpěvu písně „My tři králové
jdeme k vám“ podpořili finanční sbírku pro Charitu
Opava. Loni se v naší obci na zakoupení zdravotnického materiálu, opravu dvou střech chráněného bydlení pro duševně nemocné a na provoz mateřského centra „Neškola“ vybralo 21 253 Kč. (oú)
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IČO: 00849685. Evidence periodického tisku: MK ČR E 21120.
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
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Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikovice.cz
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Oprava kaple pokračuje

Kaple sv. Archanděla Michaela není sice kulturní
památkou, ale je naším dědictvím, o které musíme pečovat. Opravy, které zde dlouhodobě probíhají, mají své konkrétní výsledky. Stará prohnilá
podlaha byla vyměněna a kaple má již dřevěnou
část podlahy novou. Natřeno již bylo schodiště
a kůr. Problémy byly s navlhlou omítkou, kterou
bylo třeba odstranit. Tím se odhalilo kameninové

zdivo, které po novém vyspárování je rozhodně
dekorativnější než omítka. V době uzávěrky se čekalo na opravené lavice, jejichž renovaci zajišťuje
v Opavě jedna tamní firma. V samotné kapli už
čekají na řemeslníky jen drobné zednické a elektrikářské práce. Vše by se mělo stihnout do tradičního vánočního koncertu.
Text: Radim Hlaváč, foto: Zdeněk Štěbra

Pozoruhodný nález z 19. století
Při opravách kaple byla nalezena silná kniha
s latinským názvem MISSALE ROMANUM. Patrně
po dlouhá desetiletí byla zastrčena v místě, kde
vlhko vykonalo své a je značně poškozená.
Co se to vlastně v naší kapli našlo? Památkáři si
ještě pro nahlášený nález neudělali čas, ale téměř
s jistotou se dá říct, že se jedná o Římský misál
(latinsky MISSALE ROMANUM), což je liturgická
kniha, která se od 13. století používá v Římě.
Zpočátku se přepisovala ručně, první tištěné
vydání vzniklo v roce 1474. V roce 1570 rozšířil
papež Pius V. závaznost Římského misálu téměř
na celou římskokatolickou církev. Za zmínku stojí,
že na druhém vatikánském koncilu byl revidován.
Jednalo se o shromáždění více než 2 500 biskupů,
které svolal papež Jan XXIII. a jež zasedalo v letech 1962 - 1965.
Podle toho, co zůstalo čitelné, byl náš chvalíkovický misál vydán v roce 1842 ve Vídni.
Text a foto: Karel Stuchlík (zdroj Wikipedia)
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Doma se mladým hasičům dařilo

Pátým kolem skončila podzimní část letošního
ročníku Opavské ligy mladých hasičů. To se konalo
4. října na našem hřišti. Přivítali jsme jedenáct
družstev v kategorii mladších žáků a patnáct v kategorii starších žáků. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě požárních dvojic a v obou kategoriích se také bojovalo o putovní pohár starosty
Chvalíkovic v požárním útoku. Jak se dařilo našim?
V kategorii mladších hasičů se naši zařadili do trojice družstev, která požární útok dokázala zvládnout
v čase pod 20 vteřin. Jen šest desetin vteřiny jim
chybělo na nejlepší Velké Hoštice a o dvě desetiny

byli lepší než třetí Borová. Ve štafetě si tato
tři družstva pořadí prohodila. Zvítězila Borová
před Chvalíkovicemi,
třetí byly Velké Hoštice.
Naši mladší tak obsadili celkově krásné druhé místo a připsali si
cenné body do letošní
tabulky Opavské ligy
mladých hasičů.
V kategorii starších žáků byly
Celkové pořadí po podzimní části soutěže
Chvalíkovice v požárním útoku čtvrté a ve štafetě družstev
Mladší žáci
Starší žáci
páté. Tyto vyrovnané výkony
1. Velké Hoštice
49
1. Velké Hoštice
54
našim starším celkově zajistily
2. Borová
46
2. Těškovice
41
třetí místo. Putovní pohár sta3. Štěpánkovice
44
3. Štěpánkovice
39
rosty v požárním sportu si od4. Chvalíkovice
42
3. Kyjovice
39
vezly Velké Hoštice, které zvítě5. Lesní Albrechtice
35
5. Opava-Malé Hoštice 29
zily v obou kategoriích.
6. Vrbka
26
6. Chvalíkovice
27
Text a foto: Karel Stuchlík
7. Kyjovice
20
7. Borová
23
8. Opava-Milostovice 16
8. Kobeřice
19
9. Hněvošice
13
9. Opava-Podvihov
14
10. Strahovice
12
10. Opava-Komárov
13
10. Opava-Malé Hoštice 12
11. Kravaře
12
12. Štítina
8
12. Hněvošice
10
13. Opava-Kylešovice
3
13. Strahovice
8
14. Bolatice
2
14. Vrbka
6
15. Bolatice
4
OPAVSKÁ LIGA MLADÝCH
15. Opava-Milostovice
4
HASIČŮ 2014 - 2015
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Rozsvícení vánočního stromu
Jaký by to byl advent, kdyby k němu nesvítil vánoční strom! Samozřejmě, o instalaci elektrického
osvětlení se postaralo vedení obce, ale nazdobit
ho pomohly i děti z naší mateřské školy (na snímcích dole). V neděli 30. listopadu přivítal u ještě nerozsvíceného stromu všechny přítomné starosta obce Radim Hlaváč.
S krátkým divadelním představením
vystoupily děti ze
Základní školy Raduň pod vedením
učitelky Šárky Králové. K pohodě první adventní neděle
určitě přispěl i vánoční punč, který se

rozdával zdarma. Poděkování za jeho přípravu
patří Romanu Věntusovi, který ho ve své restauraci U Golema uvařil. K dispozici byl i horký čaj z
„kuchyně“ Stanislavy Hendrychové a Bohuslavy
Rozsívalové. Děti neodcházely s prázdnou. Každé
dostalo sladkost a malý dárek. Náš vánoční strom
svítí a Vánoce se nezadržitelně blíží.
Text: (oú), foto: Bohuslava Rozsívalová

