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Už je to 70 let
Před sedmdesáti lety podal válkou zničeným
Chvalíkovicím pomocnou ruku Železný Brod.
Bylo to přesně 16. dubna 1946 a od tohoto
data se psala historie nezištné pomoci. Nikdy
nezapomeneme, co pro nás přátele z města,
které leží v malebném údolí řeky Jizery na rozhraní Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš,
tehdy udělali. Jsme rádi, že další generace
rozvíjejí naše přátelské vztahy a že trvají vzájemné kontakty na různých úrovních. I když
výročí kmotrovství spadá na duben, s oslavami počítáme v srpnu, kdy si zároveň připomeneme 90. výročí založení Tělocvičné jednoty
Sokol Kylešovice, odbor Chvalíkovice. (Více
o vzniku poválečných patronátů a kmotrech
slezských obcí se dočtete v tomto čísle zpravodaje, stejně tak i o založení Sokola.)
Radim Hlaváč

Jedeme na muzikál
do Karlína

Zájezd do jednoho z nejstarších a nejkrásnějších
pražských divadel Hudebního divadla Karlín se
blíží. Pro občany Chvalíkovic jej připravili zastupitelé obce a přihlásilo se na něj 62 účastníků.
Jak víte, uskuteční se v sobotu 30. dubna. Dopoledne po příjezdu do Prahy bude volný program. Každý jej může využít podle svého, třeba k prohlídce města nebo nákupům. Muzikál
Carmen, který je hlavním cílem zájezdu, začíná
v 15.00 hodin. Můžete se těšit (podle alternace)
na Lucii Bílou, Dashu, Markétu Poulíčkovou,
Václava Noid Bártu, Pavlu Břínkovou, Jiřího
Korna či Hanu Křížkovou. S podrobnými informacemi o odjezdu a přistavení autobusu budou
účastníci zájezdu informováni. Radim Hlaváč

ZVEME VÁS
Čarodějnice a čarodějové

Šikovní hoši!

V pátek 22. dubna odpoledne si dají u mateřské
školy sraz čarodějnice a čarodějové (přesný čas
„sletu“ bude upřesněn). Zvány jsou všechny ženy,
které mají chuť se proletět, nejen děti z mateřské
školy a jejich maminky. I letos projdou všichni
v průvodu obcí a jejich cílem bude hasičská zbrojnice, kde pro ně naši hasiči připraví vatru. Akci
připravují Klub rodičů při mateřské škole a SDH
Chvalíkovice.

Den otců
Do června je ještě daleko, ale nezapomeňte, že
v sobotu 18. června se slaví v sokolovně Den
otců, který organizuje obec s přispěním TJ Sokol.
Čekají vás kuželky a samozřejmě i tradiční občerstvení. Zapište si to datum do svého diáře!

Na 14. zasedání zastupitelstva dne 16. února
2016 byly schváleny podmínky pro zpětné
přidělení dotace z obecních prostředků občanům, kteří v minulých letech realizovali výměnu kotle v rámci programů „Zelená úsporám 2009“ a „Nová zelená úsporám 2013“.

Podmínky přidělení dotace
V sobotu 12. března se v Budišově nad Budišovkou uskutečnil fotbalový mini turnaj. Startovala na něm družstva Budišova nad Budišovkou
(áčko a béčko), Libavé a TJ Sokol Chvalíkovice.
První místo na něm vybojovali naši malí fotbalisté. Šikovní to hoši!
Zdroj: facebook TJ Sokol Chvalíkovice - Přípravka

Vodění medvěda je stále populárnější
Začalo to v sobotu 6. února ráno u nejvýše postaveného domu v obci na Větřáku. Odtud vyšel
náš tradiční masopustní průvod. Byl opět větší
než loni a v minulých letech, což svědčí o tom, že
obliba vodění medvěda ve Chvalíkovicích rok od
roku stoupá. Letos šestnáct nejrůznějších masek
dospělých a stejný počet dětí se vydalo od domu
k domu. Slyšet nás bylo zdaleka, k čemuž určitě
přispěl i doprovod „malého“ Dechového orchestru Hradec nad Moravicí (devět muzikantů). Šlo se
zvesela a každé zastavení stálo za to. Někde se
tančilo, jinde jen skotačilo. Veškeré služby byly

Vyměnili jste kotel v minulých letech?
Můžete zpětně žádat o dotaci!

sice zdarma, ale samozřejmě něco „cinklo‘‘ i do
pokladničky. Za taneček a pěknou písničku byli
účastnici průvodu odměněni něčím dobrým na
zub i na zahřátí.
Vodění medvěda pořádá náš sbor dobrovolných
hasičů a jsme rádi, že rok od roku přibývá masek
v průvodu i těch, kteří za brankou svého domova
se stávají milými hostiteli a tím pádem aktivními
účastníky této letité lidové tradice. Děkuji všem,
kteří pomáhají udržovat a rozvíjet tento sváteční
zvyk, kdy lidé k sobě mají blíže než ve všední dny.
Text a foto: Rostislav Beinhauer, starosta SDH

1. Žadatel realizoval výměnu kotle v rámci programu „Zelená úsporám 2009“ (dle bodu C1 směrnice Ministerstva životního prostředí 9/2009 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní
zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla)
nebo v rámci programu „Nová zelená úsporám
2013“ (dle bodu C1 a C2 programu Ministerstva
životního prostředí - Výměna zdrojů tepla na tuhá
a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní,
ekologicky šetrné zdroje).
2. Nemovitost, které se výměna kotle dle předchozího bodu týká, spadá do katastru obce
Chvalíkovice.
3. Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník dotčené nemovitosti nebo v době realizace výměny
kotle jím byl.
4. Žadatel o dotaci z obecních prostředků ke své
žádosti musí doložit následující dokumenty: kopii smlouvy o přidělení dotace v rámci programu
„Zelená úsporám 2009“ nebo programu „Nová
zelená úsporám 2013“ a dále potvrzení o vyplacení přiznané výše podpory (např. kopie bankovního výpisu).

ně nebo poštou). Formulář žádosti je k dispozici
na obecním úřadě nebo si je můžete stáhnout
z webových stránek obce na adrese:
http://www.chvalikovice.cz/uredni-deska/dotace-obce-pro-zelena-usporam-2009-2013-231.html

Vyjádření obce
Obec Chvalíkovice se k přijatým žádostem vyjádří do 30 dnů od podání žádosti, nejpozději
však do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí.
V případě kladného vyřízení bude v tomto termínu zároveň připravena smlouva. Jestliže ale
žadatel nesplňuje podmínky pro přidělení dotace, obec si vyhrazuje právo odstoupit od podpisu smlouvy.

Upozornění
Dotace „Zelená úsporám zpětně“ se netýká aktuální „kotlíkové dotace“. Příspěvek obce týkající se aktuální výzvy Moravskoslezského kraje
„kotlíková dotace“ obdrží občané, jenž o dotaci žádají, automaticky, aniž by museli o tento
příspěvek žádat. Žádost je potřeba podat jen
v případě, že žadatel realizoval výměnu kotle
v minulých letech a žádá o dotaci zpětně.
Ing. Dalibor Krejčiřík, místostarosta

Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

V sobotu 7. května (přesný čas bude vyhlášen
obecním rozhlasem) budou přistaveny na stanoviště u sokolovny kontejnery na velkoobjeTermín a způsob podání žádosti mový a nebezpečný odpad. Můžete se zde zdarObec Chvalíkovice přijímá žádosti do 31. května ma zbavit nebezpečného odpadu, který máte
2016 v úředních hodinách (osobně na podatel- v domácnostech. Jsou to například plechovky
se zbytky barev, oleje a vazelíny, zbytky ředidel,
monočlánky, žárovky, zářivky, výbojky, autobaterie, olejové automobilové filtry, vyjetý motorový
Od soboty 9. dubna budou občanům k dispozici kontejneolej, ojeté pneumatiky, láhve a sklo znečistěné
ry na „zelený“ odpad, které jsou určeny hlavně na posečechemikáliemi, zbytky přípravků na hubení škůdnou trávu. Vzhledem k tomu, že každý občan měl možnost
ců a postřiky, staré kosmetické přípravky, obaly
zdarma dostat od obce kompostér na vlastní likvidaci
od sprejů, léky, záchodové mísy, umývadla, kotohoto odpadu, budou kontejnery k dispozici jen jednou
berce, lina, křesla, gauče, kočárky ap.
týdně, a to vždy v sobotu. Ti, kteří si kompostér ještě ne- Využijte této možnosti a přispějte k ochraně navyzvedli, mají možnost tak učinit na obecním úřadu. (oú) šeho životního prostředí!
Radim Hlaváč

Zelené kontejnery v provozu
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
prostředí na akci ,,Pořízení kompostérů
Jednání zastupitelstva 8. prosince votního
pro občany obce Chvalíkovice“.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015. Schválilo také umístění, provedení,
užívání a údržbu přípojek inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 229/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) na k. ú. Chvalíkovice.
Schválilo také smlouvu o servisní a materiálové
podpoře a pronájmu kopírovacího stroje a Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo schválilo pasport místních komunikací obce, včetně textové a grafické části a tabulek obsahujících seznam sjízdných komunikací, chodníků a parkovišť.
Zastupitelstvo obce schválilo zastřešení posezení u sokolovny (neuzavíratelné z hliníku).
Schválilo také strategický rozvojový dokument
obce na roky 2016 - 2018 a přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu ži-

Zastupitelstvo vzalo na vědomí hospodaření obce za leden až říjen 2015, výsledek kontroly z Moravskoslezského kraje o hospodaření obce dne
19. 11. 2015 se závěrem ,,nebylo shledáno chyb
a nedostatků“.
Zastupitelstvo pověřilo starostu provedením nutných rozpočtových opatření v závěru roku 2015,
dále přípravou a uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o služebnostech věcného břemene inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce také pověřilo starostu podepsat schválený odborný odhad prokazatelné
ztráty z dopravní obslužnosti městské hromadné
dopravy na r. 2016 ve výši 317 000 Kč.
Pověřilo starostu podat žádosti silničnímu správnímu úřadu o vydání rozhodnutí potvrzujícího
zařazení místních komunikací do tříd navržených
pasportem místních komunikací.

Jednání zastupitelstva 19. ledna

měna bude poskytována od 1. 2. 2016 a v přípaZastupitelstvo schválilo poskytnutí veřejné fi- dě náhradníka od prvního zasedání zastupitelnanční podpory (příspěvku) z rozpočtu obce pro stva, jehož se zúčastní.
žadatele na rok 2016. Zastupitelstvo schválilo Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu pro grant
také zakoupení materiálu pro SDH na zpevnění v rámci projektu ,,Místní komunikace Za Humny
náběhové plochy o rozměru 15 x 3 m, smlouvu v obci Chvalíkovice“, finanční dar ve výši 5 000 Kč
o zprostředkování organizačního zajištění oslav na charitativní ples, jehož výtěžek bude věnován
a programů, odborný odhad prokazatelné ztráty naší občance na lázeňskou péči a pořízení auz dopravní obslužnosti TQM na rok 2016 ve výši diovizuální techniky pro potřeby obce a občanů.
4 731 Kč a dodatek č. 8 ke smlouvě č. 13/2009.
Zastupitelstvo neschválilo zřízení nového hydZastupitelstvo obce schválilo poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného místostarosty, neuvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného předsedy kontrolního a finančního výboru dle přílohy č. 1 nařízení vlády
37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (Od-

Oslavíme Den matek
Na tradiční oslavu Dne matek se mohou i letos těšit
naše maminky. Obec pro ně připravuje v květnu návštěvu Slezského divadla v Opavě. Už se vybírá program, opět bude vypraven autobus a maminky dostanou i vstupenku do divadla od obce zdarma. (oú)
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rantu pro SDH v prostoru cvičiště.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015 a informaci o rozpočtových úpravách v závěru roku 2015, termín kontroly z Moravskoslezského kraje o hospodaření obce dne
27. 1. 2016 a výtěžek z Tříkrálové sbírky ve výši
23 013 Kč.
Vzalo na vědomí také upřesnění přihlášených
občanů na obecní zájezd do Prahy (původně 64,
nyní 62 občanů), hlasování v anketě o vybudování třetí zastávky MHD - 38 % hlasujících bylo pro
zřízení zastávky 62 % proti. (Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí zda pokračovat v přípravách na
vybudování třetí zastávky autobusu.)

O třetí zastávku není
zatím zájem

Zastupitelstvo obce projednávalo situaci související s rozhodnutím o pokračování příprav projektu
na vybudování třetí zastávky městské hromadné
dopravy u hasičské zbrojnice. K dispozici mělo
výsledky ankety, ve které se občané měli možnost prostřednictvím internetu nebo vyplněním
anketního lístku vyjádřit, zda ji chtějí nebo ne.
Ankety v písemné podobě se zúčastnilo 29 občanů. Čtyři se vyjádřili pro vybudování zastávky
a 24 proti (jeden hlas byl neplatný). Do internetové ankety se zapojilo 50 občanů, z nichž 38 %
bylo pro a 62 % proti. Z ankety vyplynulo, že zájem občanů o tuto novou zastávku je malý. Proto
zastupitelstvo rozhodlo nepokračovat v přípravách projektu. Nic to ale nemění na skutečnosti,
že kdyby se v budoucnu projevila výrazně větší
potřeba občanů o tuto třetí zastávku v obci, bude
se v projektu pokračovat.
(oú)

Tříkrálová sbírka
V lednu proběhla jako každoročně v naší obci
Tříkrálová sbírka pro Charitu Opava. Vedoucí
Rostislav Beinhauer, Petra Víchová a Jaroslava Mücksteinová se svými skupinkami, ve
kterých měli celkem čtrnáct malých králů, za
zpěvu a pěkného počasí obešli celou vesnici
dům od domu. Od našich štědrých občanů
se jim podařilo vykoledovat 23 013 Kč. Je to
opět více než v předešlém roce, kdy se vybralo
22 655 Kč. Malí koledníci byli také odměněni
sladkostmi, za což všem, kteří nějakým způsobem přispěli děkujeme.
Text a foto: Rostislav Beinhauer, starosta SDH

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Chvalíkovice pro
školní rok 2016/2017 se uskuteční v pondělí
25. dubna v době od 13.00 do 15.00 hodin.
K zápisu budete potřebovat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V dostatečném předstihu
před zápisem si v mateřské škole vyzvedněte
„Žádost o přijetí do mateřské školy“. K zápisu
mohou přijít i děti, které nemají trvalý pobyt ve
Chvalíkovicích. Těšíme se na vás!
Eva Waligová, vedoucí učitelka

Kovové obaly do žlutých pytlů

Marius Pedersen informuje, že do žlutých pytlů je
vedle plastů možno odkládat i kovové obaly (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojů, drobné kovové předměty z domácností,
sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček ap. Termín zaplacení poplatku za svoz
komunálního odpadu je 30. června, ale už teď můžete
částku 480 Kč za osobu uhradit na obecním úřadu. (oú)

Stavební povolení
na rekonstrukci vodovodu

Odbor životního prostředí Magistratu města Opavy jako příslušný vodoprávní úřad vydal dne
22. února 2016 stavební povolení na rekonstrukci vodovodu na parcelách č. 229/1, 296/1, 318
a 696 na katastrálním území Chvalíkovic. Jedná
se o rekonstrukci dvou vodovodních řadů na ulicích Železnobrodská a U Větřáku o celkové délce
741 m. Dodavatelem stavebních prací bude a. s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
Práce začnou v letošním nebo v příštím roce. (oú)
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
za rok 2015 se závěrem „nebylo shledáno
Jednání zastupitelstva 16. února obce
chyb a nedostatků“, hospodaření obce za leden

Zastupitelstvo schválilo vyvěsit záměr prodeje až prosinec 2015, informace o pokračování přípozemku p. č. 131/1 za cenu 35 000 Kč, dále pak prav zastřešení posezení u sokolovny a informasmlouvy o poskytnutí individuálních dotací na ci o nutnosti řešit topení v sokolovně.
podporu spolků a rozpočet obce na rok 2016.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu zveřejněZastupitelstvo schválilo odložit přípravy na vy- ním podmínek a termínů pro poskytnutí dotace
budování třetí zastávky MHD do doby, něž pro- na kotel a návrhu žádosti na úřední desce, dále
jekt získá větší podporu občanů.
starostu a místotarostu k výkonu administrativy
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí a zpracování podaných žádostí o dotaci na kotel
dotace na kotel zpětně, znění žádosti o dotaci, a starostu podpisem smluv v případě kladného
podmínky přidělení dotace, termíny a způsob vyřízení žádosti o dotaci na kotel.
podání žádosti.
Zastupitelstvo uložilo vypracovat přehled finančZastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek kont- ních prostředků vložených do budovy sokolovny
roly z Moravskoslezského kraje o hospodaření a hasičské zbrojnice.

Jednání zastupitelstva 15. března
Zastupitelstvo schválilo výjimku ze zásad prodeje a zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
131/1 za nejvyšší učiněnou nabídku.
Dále schválilo zpracování zadání územních studií US 1 a US 2 dle Územního plánu obce Chvalíkovice, který je účinný od 5. 12. 2014.
Zastupitelstvo pověřilo Zdeňka Štěbru, zastupitele obce, pro jednání ve věcech Územního
plánu obce Chvalíkovice.
Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016 dopl-

něné o položku 5212 ve výši 8 000 Kč z rezervy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2015, zprávy
kontrolního a finančního výboru, informaci o
přípravě na zájezd do Hudebního divadla Karlín
a informaci o programu Dne matek ve Slezském
divadle v Opavě.
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)

INVESTICE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME
Děti dostanou houpačku
V době uzávěrky ještě nebylo rozhodnuto o jejím
umístění. Mohla by být v areálu u hasičské zbrojnice (ale může být i jinde). Vyrůst by zde mohlo
i srubové posezení, u kterého bude instalována
velká mapa Opavska s turistickými zajímavostmi
pro pěší a cyklisty. Zastupitelé obce chtějí, aby
dětem přibyla v naší obci další možnost k jejich
bezpečným hrám.

Za Humny

ních prostředků. Obec na tuto investiční akci požádala o dotaci.

Zastřešení posezení
Loni v prosinci zastupitelstvo schválilo zastřešení
posezení u sokolovny neuzavíratelnou hliníkovou
konstrukcí. Firma ji přijede instalovat 20. dubna,
takže pro letošní letní sezonu nabídne sokolovna
další příjemné kryté místo k posezení.

Nové oplocení kaple

Staré a poškozené dřevěné oplocení naší kaple
V ulici Za Humny počítáme s vybudováním kana- sv. Archanděla Michaela dosluhuje. Bude nahralizace a následnou rekonstrukcí celé komunikace. zeno novým z drátěného pletiva.
Termín zahájení prací závisí od zajištění finančRadim Hlaváč
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Před sedmdesáti lety nám pomohl Železný Brod
V roce 1947 vydal Moravskoslezský zemský
národní výbor v Ostravě publikaci OSVOBOZENÁ ZEMĚ, ve které se řada autorů ohlíží
za prvními dvěma roky po skončení druhé
světové války. Nemalá pozornost je v ní věnována i akci „Budujeme Slezsko“, ze které se
vyvinulo kmotrovství českých a moravských
měst na podporu zničených slezských obcí.

Situace byla zoufalá

Známe fotografie zbořených a vypálených domů
i celých obcí. Ale poválečná situace byla děsivá
i z jiného pohledu. V publikaci na tehdejší situaci
vzpomíná MUDr. František Slabihoudek. Koncem dubna 1945 byla situace po stránce zdravotní velmi vážná. V jedenácti okresech s více
než milionem obyvatel byli k disposici pouze tři
čeští úřední lékaři a 40 státních obvodních lékařů. Nebyly žádné dopravní prostředky a v celém
Slezsku včetně Ostravy bylo jedno sanitní auto.
I mrtví se odváželi na ručních vozících. Dvě třetiny
nemocnic nebyly schopné provozu. Buď byly rozbity nebo bylo Němci odvezeno vnitřní zařízení.
Slezskem prošlo asi 500 000 vojáků osvobozovací
Jeremenkovy armády. Vraceli se osvobození vězni a procházeli i další repatrianti. To bylo dalších
asi 200 000 lidí. Nebyly potraviny, ani léky. V Ostravě bylo zřízeno deset lidových kuchyní a útulků
pod lékařským dozorem a sháněly se nejnutnější
potraviny pro repatrianty.

šlenku pomoci šířil éterem. V říjnu 1945 odevzdal
s H. Salichovou první výtěžek rozhlasové sbírky ve
výši deset a půl milionu korun. Pomoc pod heslem „Budujeme Slezsko” se nebývale rozšiřovala.
Peníze, balíky a zase peníze a balíky docházely
denně a kancelářské síly i dobrovolní pracovníci
nestačili zvládat veškerou agendu. Denně jezdila
plně naložená auta do slezských dědin a přivážela ošacení, prádlo, obuv i potraviny.

Vznik kmotrovství

Vzedmutá vlna lidské sounáležitosti byla úžasná,
ale technicky se zvládala velmi těžko. Dejme slovo tomu nejpovolanějšímu J. Šajnarovi: „Tu napa
dá nás šťastná myšlenka. Což, kdyby česká města
nebo okresy staraly se o jednu zničenou obec jako
kmotři? Vypálená dědina, jíž by se ujalo některé
město jako kmotr, měla by z navázaného upřímné
ho přátelství morální i hmotnou pomoc. Po pro
jednání s nejužšími spolupracovníky volá rozhlas
do světa o novém způsobu, pomoci slezským dě
dinám. Za hodinu dostává ostravský rozhlas prv
ní přihlášku o kmotrovství od města Prostějova,
kterému byl přidělen Skřipov, který byl pro nás pro
nedostatek dopravních prostředků těžko dostupný.
A nyní nastává nejblahodárnější epocha pomoci
slezským dědinám - kmotrovství.“ V době vydání
OSVOBOZENÉ ZEMĚ bylo evidováno přes sedmdesát kmotrů. Tím naším se stal 16. dubna 1946
Železný Brod. I okolní obce získaly své kmotry.
Byly to například Branka (Rychnov nad Kněžnou),
„Budujeme Slezsko“
Vršovice (Uhříněves, dnes součást Prahy), Raduň
Jak se vyvíjela pomoc obcím ve válkou postiže- (Trutnov), Podolí (Písek) či Jakubčovice (Holice).
ném Slezsku, které potřebovalo urychlenou pomoc? Mimořádné prostředky uvolnila vláda, ale Lidé, kteří hned po válce stáli u vzniku akce
ty byly určeny především na obnovu národního „Budujeme Slezsko“ byli mj. v červnu 1946 pohospodářství a k záchraně státního majetku. Pod- věřeni přivítáním prezidenta Edvarda Beneše
nět k okamžitému řešení svízelné situace slez- ve zcela válkou zničené Hrabyni. Bylo to mimoského obyvatelstva dali akad. malířka Helena řádné uznání jejich zásluh, o kterých obdivně
Salichová a Jindřich Šajnar. Organizovali výstavy hovořil ve svém vystoupení i sám prezident.
a koncerty a výtěžek posílali jednotlivým obcím. Možná, že jim hlavou bleskly i vzpomínky na
Jedna výstavka byla uspořádána při slavnostním to, za jakých skromných podmínek začínali.
kladení pamětního kamene na Ostré Hůrce 23. zá- Jejich nadšení vedlo až ke vzniku kmotrovství,
ří 1945. Oba protagonisté akce „Budujeme Slez- které znamenalo obrovskou pomoc postižesko“ tu vyzvali, aby lidé před nastávající zimou ným obcím. Ani Chvalíkovice by bez kmotrů
pomohli hlavně dětem. Oslovili i ostravského roz- ze Železného Brodu nebyly tím, čím jsou dnes.
hlasového reportéra Josefa Štěpánka, který myPřipravil: Karel Stuchlík
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„Už si vás budeme pamatovat!“
„Vánoční turnaj ve Štítině pro Chvalíkovice“ - tak
zněl titulek v Regionu Opavsko. Tento turnaj byl
dvoukolový a odehrál se během jednoho dne.
Zúčastnila se ho družstva FK Darkovičky, FK Kylešovice, Štítiny a TJ Sokol Chvalíkovice. Kluci zabojovali a získali nádherné první místo.
Další medaili přivezli hoši z Hlučína, kde
se uskutečnil tříkolový turnaj. Zúčastnili se
ho týmy SFC Opava, Velké Polomi, Polanky,
Dolní Lhoty, Frýdku-Místku a náš TJ Sokol
Chvalíkovice. V listopadovém prvním kole
kluci zabodovali a s přehledem turnaj vyhráli. Druhé kolo se uskutečnilo v lednu a naši svou pozici obhájili. Nejnáročnější pak
bylo třetí kolo v únoru. Tady už šlo o všechno, což si uvědomovaly i ostatní týmy. Některé z nich si přivezly posily a mohly tak

zaútočit na vyšší pozice. Kluci hráli dobře, snažili
se, bohužel jim chybělo trochu toho fotbalového štěstí. Chvílemi byla branka soupeřů ostřelována jako na střelnici, ale ne a ne vstřelit gól.
Přesto všechno si z turnaje přivezli pohár, stříbrnou medaili a pohár nejlepšího střelce.
Děkujeme chlapcům za výbornou reprezentaci nejen TJ Sokol Chvalíkovice,
ale i naší obce. Víme, že konkurence je
veliká a prorazit mezi dobrými týmy je
obtížné. Často se na turnajích setkáváme s rodiči soupeřů, kteří se ptají:
„Chvalíkovice? To ani neznáme. Kde to
je?“ Když pak odjíždíme, tak říkají: „Tak
teď už si vás budeme pamatovat“. My
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rodiče jsme na své děti pyšní. Kluci, děkujeme!
Pravidelné tréninky mají také nejmenší fotbalisty od 4 do 6 let. I tito malí hráči reprezentují
Chvalíkovice na různých turnajích. V únoru si
změřili síly s SFC Opava, FK Slavia Opava a Štítinou. Turnaj byl dvoukolový. První se odehrál

Zimní příprava mladých hasičů
V průběhu zimy se naši mladí hasiči SDH Chvalíkovice stejně jako
každý rok připravovali v tělocvičně TJ Sokol. Scházeli jsme se jednou za 14 dnů ve středu. Jeden
týden měli trénink mladší a jeden týden starší žáci. V průběhu
přípravy jsme pilovali techniku
štafety 4 x 60 m a štafety dvojic.
Rovněž jsme věnovali pozornost
fyzické připravenosti dětí.
Příprava v tělocvičně byla přerušena plesovou sezonou. V této pauze jsme s dětmi tradičně uspořádali odpoledne s kuželkami, které
bylo završeno malý občerstvením.

v hale Základní školy Edvarda Beneše, druhý v nové hale Slezského FC
Opava. U těchto malých hráčů nejde
o výsledky, ale o to, aby si vyzkoušeli hru, seznámili se s hrací plochou,
s fotbalovými pravidly a následně
pak využili svých nabytých zkušeností z tréninku. Děti jsou moc šikovné a soupeři to s námi nemají vůbec
jednoduché. Fotbal není jen „honba
za kulatým nesmyslem“, jak si někteří myslí. Učí děti disciplíně, spolupráci, zvyšuje jejich fyzickou kondici
a rozvíjí jejich osobnost. S fotbalem
jezdíme na turnaje, soutěže a pro děti pořádáme
různé další akce. Rádi mezi sebe přivítáme nové
hráče a rozšíříme tak naše řady.
Text: David Gibes, Monika Halšková,
foto: Monika Halšková

Jarní kalendář Opavské ligy mládeže a Plamenu
23. dubna
30. dubna
7. května
15. května
11. června
18. června

Velké Hoštice
Těškovice
Opava-Komárov
Opava-Kylešovice
Štěpánkovice
Lesní Albrechtice

požární útok, štafeta 4 x 60 m
požární útok, štafeta dvojic
požární útok, štafeta dvojic
požární útok, štafeta dvojic
požární útok, štafeta dvojic
požární útok, štafeta 4 x 60 m

8. května

Opava

Plamen (okrsek)

Součástí odpoledne bylo i rozloučení s naší kamarádkou Adélou Vaidovou, která vzhledem
ke svému věku již nemůže startovat v kategorii
starších žáků. Tímto bychom jí chtěli poděkovat
za její působení v našich řadách.

V současné době opět pokračují tréninky v tělocvičně. Čekáme však netrpělivě na pěkné počasí, abychom se mohli přesunout ven a zahrnout
do přípravy i zdokonalování v požárním útoku.
Ten bohužel v tělocvičně zkoušet nelze.
V jarní části 16. ročníku Opavské ligy mládeže 2015/2016
(O pohár Miroslavy Ptášníkové) nás čeká šest soutěží a také pokračování hry Plamen.
V případě dobrého umístění
jak v opavské lize, tak ve hře
Plamen je možný postup do
vyšších kol. Držme proto našim družstvům palce, aby se
jim jarní část vydařila a postoupili do vyšších soutěží!
Ing. Břetislav Binar
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Sokol má letos 90 let Fotbalisté začínají doma
Na začátek letošního roku připadlo jedno
kulaté sportovní výročí. Organizovaná tělovýchova ve Chvalíkovicích už trvá 90 let.
Hlavní oslavy se chystají na srpen, ale určitě
není na škodu si připomenout, jak to před
dlouhými desítkami let všechno začalo.
V neděli 17. ledna 1926 odpoledne se sešla v pohostinství Jana Věntuse “U bílého vlka” ve Chvalíkovicích ustavující valná hromada. Zúčastnili se
jí delegát Moravskoslezské župy Československé
obce sokolské František Mosler z Opavy, členové
výboru Sokola Kylešovice a 22 mužů z Chvalíkovic s několika dorostenci a žáky. Tuto ustavující
valnou hromadu řídil starosta Sokola Kylešovice
Emil Konečný. Po proslovech zástupce župy,
členů výboru Sokola Kylešovice a členů z Chvalíkovic byl odbor Sokola v naší obci schválen pod
názvem Tělocvičná jednota Sokol Kylešovice,
odbor Chvalíkovice.

V neděli 10. dubna začíná domácím zápasem
s týmem Deštné fotbalové jaro našich fotbalistů.
Muže TJ Sokol Chvalíkovice čeká devět zápasů.
V tabulce IV. třídy skupiny B jsou po podzimní
části na druhém místě. Na vedoucí béčko Slavkova ztrácejí tři body, před třetími Štáblovicemi
mají pětibodový náskok.
(ks)

Jarní část IV. třídy sk. B - Ondrašovka
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota

10. dubna
16. dubna
24. dubna
30. dubna
8. května
15. května
22. května
29. května
4. června

15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
14.45

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

Prvními funkcionáři výboru Sokola ve Chvalíkovicích v r. 1926 byli Josef Richter st. (starosta
jednoty), Josef Beinhauer (místostarosta), Leopold Valenta (jednatel), Karel Hrbáč (náčelník),
Albert Hendrych (místonáčelník), Josef Rypel (tabulka soutěže k 19. 3. po neúplném 20. kole)
(pokladník) a Julius Věntus (vzdělavatel).
1. TJ Sokol Chvalíkovice 19
105:47 29
Poněvadž odbor mimo nadšení a velké dávky
2. TJ Unie Hlubina
20
98:62
28
dobré vůle toho moc neměl, nastaly mateřské
3. HKK Olomouc B
19
85:67
25
jednotě v Kylešovicích starosti s vybavením nej4. KK Zábřeh B
20
91:69
25
nutnějšími potřebami. První veřejné cvičení ve
5. TJ Zbrojovka Vsetín
20
89:71
23
Chvalíkovicích bylo 25. července 1926. Zajistila
6. TJ Jiskra Rýmařov
20
86:74
23
ho hlavně jednota Kylešovice, neboť v naší obci
7. TJ Sokol Bohumín
20
86:74
21
nebylo ještě dostatek cvičenců.
8. KK Šumperk
20
68:92
16
Činnost byla pestrá. Hlavní důraz byl kladen na 9. Sokol Přemyslovice
20 68,5:91,5 14
tělocvičnou činnost. Nemenší důraz byl kladen 10. TJ Tatran Litovel
20 61,5:98,5 14
i na vzdělávání, které byla zaměřeno na informa- 11. TJ Sokol Rybník
20 58,5:101,5 11
ce o celostátním životě cvičenců, vlastenecké cí- 12. TJ Sokol Sedlnice
20 55,5:104,5 9
tění a výchovu členů k odstraňování sobeckosti
a nesnášenlivosti. Pravidelnou činnost vyvíjelo
ZPRAVODAJ OBCE
i sokolské ochotnické divadlo. S ním přišly do
CHVALÍKOVICE
Sokola první ženy. Představení ochotnického
Vydává Obec Chvalíkovice, České školy 11, 747 06 Chvalíkovice,
divadla byla kromě veřejných cvičení jediným
IČO: 00849685. Evidence periodického tisku: MK ČR E 21120.
zdrojem příjmu, za který bylo postupně pořizoVychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
váno tělocvičné nářadí. Do té doby se vždy cviTisk: OPTYS s.r.o., Opava. Uzávěrka čísla byla 24. března 2016.
čilo na zapůjčeném nářadí z mateřské jednoty Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikovice.cz
Sokol Kylešovice.
nebo dodejte osobně na obecní úřad. Žádosti o inzerci
posílejte na adresu starosta@chvalikovice.cz.
(Dle publikace „Padesát let TJ Sokol Chvalíkovice“
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 20. června 2016.
připravil: Karel Stuchlík)

3. kuželkářská liga mužů,
skupina C
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Ohlédnutí za koncem roku: kultura i sport

Muzikanti a zpěváci skupiny
ENIGMA pod vedením Adama
Hendrycha koncertovali v kapli
sv. Archanděla Michaela. Před
vystaveným betlémem se naší
hezkou kaplí rozezněly známé
i méně známé vánoční písně
a koledy. Zpívala nejen ENIGMA, ale i publikum! Koncert,
který se líbil a měl výbornou
atmosféru, se uskutečnil s podporou vedení obce 28. prosince.
TJ Sokol ve spolupráci s vedením obce připravil po svátečním hodování trochu sportu
pro občany v podobě turnaje
v badmintonu a stolním tenisu. Zájem byl velký a výkony
ještě větší. VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ DEN se uskutečnil tradičně
po svátcích 27. prosince.
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Dětský karneval
Fantazie rodičů asi nezná hranice! To mohlo napadnout každého, kdo navštívil v sobotu 13. února DĚTSKÝ KARNEVAL. Jeho hlavním organizátorem byl Klub rodičů při mateřské škole. Opět
zcela naplnil sokolovnu nejroztodivnějšími maskami, i když se nás nesešlo tolik jako v předchozích letech. Začínající chřipková epidemie a jarní
prázdniny vykonaly své. Myslím, že si všichni užili
zábavné odpoledne s programem, který pro děti
připravila Veronika Klapetková, a při tanci, kterému zvukovou kulisu dodával z pódia DJ Lubomír
Rittmann. Samozřejmě nemohla chybět tombola, ze které si všechny děti odnesly nějakou výhru.
Děkuji všem, kteří pomohli s organizací a zajištěním karnevalu. Byly to obecní úřad, SDH, TJ Sokol
a mnozí rodiče našich dětí.
Text: Štěpánka Obročníková, foto: Karel Stuchlík

