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Získali jsme dotaci

Podařilo se nám získat finanční prostředky na
pořízení drahého komunálního čistícího stroje,
který bychom si nemohli finančně dovolit, kdybychom neuspěli při žádosti o dotaci.
Podali jsme žádost na projekt ze strukturálních
fondů Evropské unie a Státního fondu životního
prostředí s názvem „Snížení prašnosti v obci Chvalíkovice“. Naše snaha byla úspěšná a výsledkem je
pořízení zametacího samosběrného čistícího
stroje (na snímku). Zametací vůz bude sloužit především ke snížení prašnosti místních komunikací
a chodníků v obci. Využit bude nejen při úklidu
inertního materiálu po zimním období, ale i při
čištění ulic v ostatních obdobích roku.
Náklady na pořízení vozu činily 1 657 580 Kč.
Z Evropské unie a státního rozpočtu jsme získali dotaci 1 450 800 Kč, obec se podílela částkou
246 780 Kč z vlastních zdrojů.
Text: Radim Hlaváč, foto: Karel Stuchlík

Děti byly nadšené

V neděli 1. června připravili rodiče dětí při Mateřské
škole Chvalíkovice již tradiční dětský den plný soutěží a příjemné zábavy. Na hřišti u sokolovny byly
připraveny na devíti stanovištích různé zajímavé
úkoly. Děti si procvičily nejenom fyzickou zdatnost, ale také zapojily svou paměť, smysly - čich
a chuť, přesnost při střelbě na terč i do plechovek,
rychlost, hbitost a také fantazii. Za splnění daného
úkolu získaly do kartičky razítko. Jakmile nasbíraly

všech devět razítek, vyrazily vstříc zasloužené odměně. Od 16 hodin měly děti možnost si vyzkoušet jízdu na koních, prohlédnout si hasičské auto.
O tyto atrakce byl velký zájem. Děvčatům a hasičům děkujeme za tuto možnost.
Pro všechny byly k dispozici stánky s občerstvením, které nabízely nápoje, cukrovinky a vynikající kuřecí hamburgery, hranolky a párky.
Děkujeme aktivním rodičům, učitelkám z mateřské školy a všem, kteří pomáhali při organizaci dětského dne.
Text: Monika Halšková, foto: Martin Nedopil

Výročí osvobození od fašistické okupace

Ve Chvalíkovicích jsme si 24. dubna připomenuli
69. výročí osvobození naší obce Rudou armádou.
Pietní akt se konal u pomníku obětí první a druhé
světové války. Starostka Lenka Zaoralová se ve
svém vystoupení zmínila o některých momentech dramatických dubnových dnů roku 1945.
Vyjmenovala i všech jedenáct občanů obce, které druhá světová válka připravila o život. Na závěr
místostarosta Radim Hlaváč položil k pomníku
květiny a účastníci pietního aktu zapálili svíčky.
Text a foto: Karel Stuchlík

Výlety do historie
Po odvolání jarní mobilizace v r. 1938 přišla
nová podzimní a po ní fašistická okupace. Někteří členové TJ Sokol opustili vesnici i Sudety.
Činnost Sokola byla zakázána. Aktivní cvičenci
byli odesíláni na totální nasazení do Německa.
Mezi nimi byl i Jaroslav Nosek, který právě vystudoval obchodní školu. Měl mimořádné básnické
nadání. A právě básně s nepřátelským zaměřením proti okupantům vedly k jeho zatčení a převezení do koncentračního tábora v Osvětimi,
kde zahynul.

XX. STOLETÍ
Jaroslav Nosek

Sevilla: „Nad Španělskem jasné nebe”
Hlaveň děla k nebi zeje, nejsou žádné fraky,
kulomet kol smrt jen seje, hučí bombarďáky.
Římská osa národ bije
a Španělsko vzlyká.
Němec kvaltem krev nám pije
hyne republika.
Nad Španělskem je jasný den
oceán pěnou si hodí.
Věříme, víme, že přijde den,
kdy se zas svoboda zrodí.
(Z publikace „Padesát let TJ Sokol Chvalíkovice“)
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Máme nové webové stránky
Jestli jste v posledních dnech navštívili webové stránky naší obce
www.chvalikovice.cz, možná vás
překvapil jejich nový vzhled.
Přijali jsme nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o., která je
už od roku 2002 partnerem pro
městské a obecní úřady, mikroregiony, hrady a zámky, infocentra
a mnohé další subjekty. V současné době využívá jejich služeb více než 2 000
zákazníků.
Naše nové webové stránky splňují všechny
zákonné povinnosti obce, které vyplývají z řady zákonů a vyhlášek. Informují návštěvníka
o životě naší obce (například o kulturních a sportovních akcích). Velkou výhodou je pro nás
snadná aktualizace obsahu stránek. O tom
všem se nejlépe přesvědčíte sami, když kliknete na www.chvalikovice.cz.
V současné době se budeme zabývat plněním
informací do speciální interaktivní mapy, ve které by se měly postupně objevovat všechny naše
zajímavosti a také místní firmy. Pokud budete
mít zájem svou firmu nebo chybějící zajímavost

zanést do mapy, prosím kontaktujte nás na naší emailové adrese obec@chvalikovice.cz.
Další předností nových webových stránek je datová propojenost s regionem Opavska na
stránkách www.masopavsko.cz.
Na nich se aktualizují vybrané
informace (kulturní a sportovní
přehled a nově také různé zajímavosti a místní firmy z naší mapy).
Místní akční skupina (MAS) Opavsko, která sídlí
v Hradci nad Moravicí, zavedla službu mobilního
turistického průvodce pro majitele chytrých telefonů s OS Android, iOS a Windows Phone - viz
http://www.masopavsko.cz/turistika/mobilnipruvodce/. V tomto průvodci se budou automaticky zobrazovat informace i z našich nových
webových stránek (aktuální kulturní a sportovní
přehled, turistické zajímavosti a firmy spojené
s turistickým ruchem).
Doufáme, že nové stránky se pro vás stanou vítaným zdrojem hlavně aktuálních informací a že
budou dobře prezentovat naší obec.
Lenka Zaoralová, starostka

Hasiči v Žimrovicích o víkendu 20. - 22. června oslavili 110. výročí založení
hasičského sboru. Byly to velkolepé oslavy, kterých se zúčastnilo mnoho hostů
ze spřátelených zemí, měst, obcí a hasičských sborů. Delegace našich hasičů se
zúčastnila nejen přehlídky hasičských zástav, ale i slavnostního průvodu obcí.
Text a foto: Karel Stuchlík
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Blíží se volby
zastupitelů obce

V říjnu se uskuteční volby do zastupitelských
orgánů. V této souvislosti nabízíme subjektům
z Chvalíkovic, které se budou ucházet o přízeň
voličů, možnost prezentace svých volebních
programů ve Zpravodaji obce Chvalíkovice,
který vyjde v prvních říjnových dnech. Zdarma
budou mít k dispozici půl strany formátu A5
(rozměr 128 x 93 mm). Tyto příspěvky nebudou samozřejmě redigovány a budou otištěny
tak, jak budou zaslány. Poslední termín jejich
dodání je 20. září, nejlépe ve formátu PDF. (r)

Škola na straně šest
Dnes poprvé přinášíme na 6. straně informace ze
Základní školy v Raduni o tom, jak si vedou ve škole i v mimoškolní činnosti naše děti. Je to umožněno vstřícnou spoluprací s Mgr. Ditou Dragonovou,
která vedle toho, že je zástupkyní ředitele školy,
zpracovává i Raduňský zpravodaj. Věříme, že tuto
novinku mnozí uvítají.
Lenka Zaoralová

Oslava Dne matek

Také letos oslavily naše maminky svůj svátek
ve Slezském divadle v Opavě. Vedení obce jim
zakoupilo vstupenky na činohru Sluha dvou
pánů a samozřejmě zajistilo zdarma i dopravu.
O takový dárek projevilo zájem padesát žen,
což je nejvíce v historii této formy oslavy. Představení se všem líbilo. Excelentní výkon podal
představitel hlavní role Truffaldina Petr Vaněk,
který neustále komunikoval s obecenstvem.
Velmi mile jsme byli překvapeni skleničkou vína
nabídnutou obecenstvu jako přípitek, jelikož
se jednalo o 130. představení, tedy derniéru.
Nezapomenutelný byl rovněž samotný závěr,
kdy „děkovačka“ byla naprosto úchvatná. I my
děkujeme za skvostný kulturní zážitek.
Drahomíra Fischerová

Mladí hasiči

Skončila už letošní okresní liga mladých hasičů. Našim v kategorii starších patří 15. místo
(soutěže se zúčastnilo 30 družstev). V kategorii
mladších bylo klasifikováno celkem 26 družstev.
„Áčko“ vybojovalo 12. místo, „béčko“ skončilo na
23. místě.
(Zdroj: www.osh-opava.cz)

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 14. dubna

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 1/2014 „Schvalování účetní závěrky obce”, zprávu o výsledku
provedené řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2013, prodej části pozemku parc.
č. 1186 o výměře 357 m2 a části pozemku parc. č.
1132 o výměře 30 m2 v k. ú. Chvalíkovice.
Zastupitelstvo schválilo také poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč na poznávací zájezd
pro děti z naší obce do Řecka, který organizuje
občanské sdružení Natura Opava ve spolupráci
se Základní školou Raduň.
Dále schválilo umístění sídla Sboru dobrovolných
hasičů Chvalíkovice v budově hasičské zbrojnice
na Železnobrodské 58 a adresný záměr pronájmu části budovy hasičské zbrojnice (63 m2).
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z operačního programu „Životní prostředí“ na projekt
„Snižování prašnosti v obci Chvalíkovice”.
Schválilo také poskytnutí sponzorského daru ve
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výši 750 Kč pro Cykloklub Opava na zakoupení
medailí pro vítěze cyklistického závodu „Mistrovství Galaxie”.
Zastupitelstvo odložilo schválení názvu nové ulice „U Chodníku” do vyjasnění a zjištění původu
užívaného názvu.
Zastupitelstvo doporučilo zpracovat urbanistickou studii objektu č. p. 120 a lokality pod kaplí
v rámci přípravy pro období 2014 - 2020.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a souhlasilo s těžbou a prodejem dřeva z obecního lesa pro SDH
Chvalíkovice v hodnotě 3 204 Kč, s obnovou třešňové aleje (zpracování žádosti o dotaci), s požadavkem mateřské školy na čerpání prostředků
z rezervního fondu a s přípravou oslav Dne matek (divadelní představení Sluha dvou pánů).
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)

Vedení obce a kulturní komise společně s TJ Sokol Chvalíkovice
zvou všechny na odpoledne plné sportu pod názvem

OBECNÍ SPORTOVNÍ DEN
Uskuteční se 30. srpna od 14.00 do 17.00 hodin
na hřišti a v sokolovně.

Každý si může zahrát v kuželně kuželky, v tělocvičně stolní tenis
a venku změřit síly v běhu pozpátku o ceny. Na hřišti proběhne turnaj
týmů obce v malé kopané a fotbalový zápas mini žáků.
Pro děti jsou připraveny nejrůznější soutěže,
občerstvení je zajištěno pro všechny a vstup je volný.

Na večer se připravuje

BENÁTSKÁ NOC

Hrát bude Špek band, vstupné bude zveřejněno na plakátech.
Všichni jsou srdečně zváni!

Naše knihovna v krajské publikaci
Nedávno vydal Moravskoslezský kraj reprezentativní publikaci „Knihovny Moravskoslezského kraje.“ Ze 408 knihoven bylo do publikace zařazeno
28 nejhezčích, které byly v posledních letech modernizovány. Je mezi nimi i Místní knihovna Chvalíkovice, kterou najdete v budově obecního úřadu.
Její historie sahá do začátků 60. let minulého století. V březnu 2010 byla zahájena její rekonstrukce
a ještě téhož roku v listopadu byla slavnostně
otevřena. Knihovna před úpravami byla malá
a přístupná pouze po příkrých schodech, které
byly ve velmi špatném stavu. Cílem rekonstrukce

bylo vytvořit bezbariérový přístup (možno použít
výtah) a tím umožnit vstup i osobám se sníženou
mobilitou. Dalším důvodem bylo dvojnásobné
zvětšení knihovny, což umožnilo zvýšit počet
regálů pro přehledné uložení knih. Rekonstrukcí
a zvětšením prostoru došlo k lepšímu uspořádání
interiéru a také se získalo více čtenářských míst. To
vše se dělalo proto, aby se čtenářům v knihovně
líbilo a aby jich se chodilo stále více. Dnes naše
knihovna nabízí zhruba tisícovku knih ve volném
výběru a má dvojnásobný počet čtenářů ve srovnání s dobou před rekonstrukcí. V úvodu zmíněné
publikace napsal náměstek hejtmana kraje
Svatomír Recman: „Jsem přesvědčen, že i v jednadvacátém století mají knihovny a knihy své opodstatnění. Konec konců knihy byly v minulosti nejen
unikátními díly, ale přispěly k rozvoji vzdělanosti
a kultury celých národů, nás nevyjímaje. Věřím, že
tuto roli budou plnit i do budoucna. V tom budou
mít podporu Moravskoslezského kraje.“
Knihovna je otevřena každé úterý od 15.45
do 17.45 hodin. Má společný vchod do budovy s mateřskou školou. Knihovnice Eliška
Daňková (na snímku) vás jistě ráda uvítá.
Text a foto: Karel Stuchlík
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Chraňte si i v létě svůj majetek!
Léto není jen příjemná doba prázdnin, dovolených,
koupání a výletů. Jak nám sdělilo Obvodní oddělení Policie ČR v Hradci nad Moravicí, do jehož působností spadá i naše obec, v poslední době je zaznamenáván zvýšený výskyt trestné činnosti, jako je
vloupání a porušování domovní svobody. Jedná se
zejména o krádeže jízdních kol, vloupání do osobních aut a nezvané návštěvy v rodinných domcích,
rekreačních chalupách a chatách. V letním období
bývá tradičně podobných jevů více a četnější jsou
i krádeže věcí ze zahrad a kolem nich ap.
Proto jsme vás prostřednictvím obecního rozhlasu
upozornili, abyste věnovali zvýšenou pozornost

Přijďte k rybníkům!

bezpečného zajištění svých obydlí a majetku i na
vlastních pozemcích, stejně tak odkládání jízdních kol a jejich uzamykání. Znovu vám to připomínáme i touto cestou.
Při podezřelém pohybu neznámých osob či
osobních vozidel v naší obci, volejte Policii ČR
na bezplatnou telefonní linku 158.
Všímavost nás všech může přispět k pohodě a klidu po dobu léta a dovolených i v naší obci.
Lenka Zaoralová, starostka

Výstava chovatelů
V sobotu a neděli 9. a 10. srpna se koná v Hradci
nad Moravicí v Areálu chovatelů na Bohučovické
ulici od 8.00 do 17.00 hodin již 45. ročník výstavy
drobného zvířectva - holubů, králíků a drůbeže.
Čeká vás bohatá tombola, atrakce pro děti, občerstvení, obědy a hudba po oba dny. V neděli
dopoledne bude ukázka výcviků psů. Srdečně
všechny zveme!
ZO ČSCH Hradec nad Moravicí

K létu v naší obci již tradičně patří rybářské závody - soutěže pro děti i dospělé. I letos je připravuje rybářský spolek. Jejich přesný termín bude
oznámen na plakátech a v obecním rozhlasu.
V každém případě ale bude sraz u rybníků ve
Chvalíkovicích a už teď se na ně můžete, když ne
připravovat, tak určitě těšit.
(oú)

Může vás zajímat
V červenci začne první etapa úprav zámeckého
parku v Raduni. Do konce června příštího roku, kdy
by měly úpravy být hotovy, bude mj. ze stávajících
1 031 stromů vykáceno 388 kusů, dalších 339 bude
ošetřeno. Vyfrézováno bude 203 pařezů a na ploše
12 608 m2 budou odstraněny náletové křoviny.
Firma H-Rekultivace z Chomutova, jíž byly všechny jakou měl kolem poloviny 19. století. Náklady na
práce v zámeckém parku svěřeny, vysadí 487 stro- úpravy jsou vyčísleny na téměř 3,9 mil. Kč.
mů a 1 897 keřů. Obnoveny tak budou i původní Rozsah prací si vyžádá krátkodobé uzavření částí
živé ploty. Travnaté plochy na rozloze 9 062 m2 parku. Správa státního zámku Raduň bude o omebudou odpleveleny, rekultivovány, vyhnojeny a zeních včas informovat a prosí návštěvníky zámku
opětovně osety. Park by měl získat svou podobu, o pochopení a shovívavost.
Zdroj: Raduňský zpravodaj, červen 2014 (Eva Kolářová, kastelánka: Revitalizace zámeckého parku)
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Po prázdninách
je čeká velká škola
Toto je jedna z posledních fotografií dvanácti
dětí v prostředí naší mateřské školy. Po prázdninách jim totiž jako prvňáčkům začnou povinnosti v Základní škole v Raduni. Zleva sedí
Viktor Baran, Zuzana Widhalmová, Barbora
Beinhauerová, Daniel Vícha, Kryštof Halška,
Denis Kuzník, Veronika Krejčiříková a Karina
Beková. Vzadu stojí Petr Černín, Tomáš Hrbáč,
Tomáš Nedopil a Matyáš Glazar.
Přejeme jim, aby se všem ve škole líbilo!
Text a foto: Eva Waligová, vedoucí učitelka

O volby do Evropského parlamentu byl v naší obci
ještě menší zájem než v celorepublikovém měřítku.
Měli jsme celkem 548 zapsaných voličů a odevzdáno
bylo 89 platných hlasů, což činilo 16,61 %. (Průměrná účast v celé České republice byla 18,20 %.) Pořadí stran, které z toho mála získaly nejvíce hlasů:
ČSSD 21, KDU-ČSL 14, KSČM 14, ANO 2011 10, TOP 09
a Starostové 8, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6 a ODS 5.
Text a foto: Karel Stuchlík
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Den otců

V sobotu 21. června se uskutečnil v sokolovně
již 7. ročník turnaje v kuželkách u příležitosti
Dne otců. Jako každoročně jej pořádala obec
Chvalíkovice za přispění TJ Sokol Chvalíkovice
a Ing. Dalibora Krejčiříka. Potvrdilo se, že turnaj
má mezi otci své skalní příznivce. Letošní ročník
byl ovšem obzvlášť zdařilý, protože na startu byl
rekordní počet hráčů.
Každý zúčastněný otec se zapojil do koulení kuželek, dostal malé občerstvení a byly vylosovány hodnotné ceny. Na závěr si všichni účastníci
pochutnali na čerstvě vyuzené klobáse.
Děkujeme všem za vytvoření báječné atmosféry
a TJ Sokol za poskytnutí kuželny. Věřím, že příští
ročník bude přinejmenším tak úspěšný jako ten
letošní. Již nyní na něj zvu všechny ty, kteří se
letos nemohli zúčastnit.
Radim Hlaváč, místostarosta
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Školní zprávy z Raduňského zpravodaje
Atleti v Opavě
V květnu se konalo v Opavě okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Skvěle si
vedli v kategorii chlapců Daniel Staněk (7. místo),
Michael Škrobánek (9. místo) a Vojtěch Kubesa
(10. místo). Mezi dívkami si vybojovala postup
do krajského kola Natálie Žůrková a výborně si
vedly i Kristýna Krejčiříková, Bára Beinhauerová
a Vendula Píšalová.
V krajském kole obsadila Natálie Žůrková skvělé 14. místo.
Turnaj školních družin ve fotbale
V červnu Základní škola Englišova pořádala okresní fotbalový turnaj školních družin. Naše družstvo
ve složení Vojtěch Petzuch, Filip Müller, Eliáš
Míška, Šimon Pospíšil, Filip Orlík, Lukáš Orlík,
Albert Vlašánek, Mikuláš Matoušek, Adam Biler
a Lukáš Beránek se umístilo na třetím místě.

Matematický maratón
V březnu se v Základní škole v Opavě-Kylešovicích
konal „Matematický maratón“, kterého se ve dvou
týmech zúčastnili i čtyři žáci naší školy. Natálie
Žůrková (8. tř.) s Petrem Volfem (9. tř.) a Karolína
Bednářová s Andreou Gřeškovou (obě 8. tř.) se
mezi 20 dvojicemi umístili v první polovině.
Pohár vědy - Kvark 2014
Na začátku roku se vybraní žáci zúčastnili prestižní mezinárodní soutěže, která sestávala ze čtyř
úkolů. Museli vytvořit funkční dalekohled, vodní
hodiny, kompas a malou elektrárnu. Naše družstvo ve složení Jan Černín, Jonas Műckstein,
Jiří Pavelek, Denis Vítek, Kristýna Krejčiříková,
Kateřina Greplová, David Beinhauer, David Kříž,
Petr Volf, Vojtěch Rychlý, David Rubý, Petr Sukeník a Michal Škrobánek skončilo na 27. místě.
Soutěže se zúčastnilo 75 týmů.

Pohádkový les
V neděli 8. června ožil raduňský park pohádkovými
bytostmi. Vychovatelky ze školní družiny připravily
pro děti „Pohádkový les“. Přišlo 170 dětí se svými
rodiči. Pohádkové bytosti zadávaly dětem zajímavé úkoly. Na konci trasy čekaly na děti odměny.

Školní výlety
Každoročním zpestřením konce školního roku
jsou bezpochyby školní výlety. Nejmladší děti navštívily arboretum v Novém Dvoře, hrad Helfštýn
nebo Davidův mlýn. Ti starší si prošli pamětihodnosti Brna nebo strávili pěkné chvíle na jižní Moravě v Lednicko-valtickém areálu. Nejvíce žáků
Fotbalový McDonald´s Cup
McDonald´s Cup je soutěž pro žáky prvního stup- navštívilo Prahu, kde viděli na vlastní oči Orloj,
ně. Naši pod vedením Marka Rubého postoupili Karlův most, Hradčany či Petřínskou rozhlednu.
do okrskového finále v Opavě-Kylešovicích, které Prvňáčci na cestách
vyhráli. Nejúspěšnějším střelcem našeho druž- Ve škole děti úspěšně zvládly první krůčky a také
stva se stal Vojtěch Petzuch, skórovali i Viktor vyrazily za poznáním do světa. V květnu navštíLichovník, Albert Vlašánek, Filip Müller, Dalibor vily Slezské zemské muzeum v Opavě. V interakCihelka, Šimon Pospíšil, Eliáš Míška, Filip Orlík tivním programu se seznámily se životem savců
a Štěpán Gibes. V krajském kole v Ostravě naši našeho kraje, plnily různé úkoly a vybarvovaly
fotbalisté obsadili druhé místo!
obrázky podle vystavených modelů. O pár dnů
Den Země
Naše škola se každoročně k tomuto svátku připojuje nejrůznějšími akcemi. Letos se mladší
děti vydaly na procházku do přírody spojenou se
sportem a opékáním špekáčků. Starší si prohlédli
zámek v Kuníně a navštívili záchrannou stanici
v Bartošovicích, která pomáhá zraněným volně
žijícím živočichům. Nejstarší se zúčastnili výukového programu v opavském Slezském zemském
muzeu a dále se seznámili s provozem čističky
odpadních vod a třídičky odpadu v Opavě.
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později byli prvňáčci na audienci u krále a královny v Knihovně Petra Bezruče v její pobočce
v Opavě-Kateřinkách, kde byli pasováni na čtenáře. V červnu jsme navštívili Arboretum v Novém Dvoře u Opavy. Po prohlídce parku a skleníků čekali na děti pestrobarevní motýli. Poletovali
mezi nimi a děti si je mohly pěkně zblízka prohlédnout. Viděly, jak motýli sají sladkou šťávu,
kladou vajíčka, i jak suší svá křídla poté, co opustili kuklu.
Zdroj: Raduňský zpravodaj, červen 2014

Prázdniny začaly dobrodružstvím

V pátek 27. června proběhla společná akce rodičů
s dětmi pod názvem „Hon za letadlem“. V 16 hodin
se zájemci sešli u mateřské školy a společně jsme
se vydali po stopách ztraceného letadla. Trasa
vedla ke chvalíkovickým rybníkům, kde hned na
prvním stanovišti nalezly děti dramatický vzkaz, ve
kterém mj. stálo: „Milí moji zachránci, jsem poslední
cestující z letadla, které letělo z Ostravy. Jako jediný
zachráněný vás žádám o pomoc, při hledání černé
skříňky, která snad objasní příčiny havárie. Vydejte se
na cestu plnou dobrodružství, při které musíte plnit
určité úkoly. Jen tak můžete dosáhnout zdárného
cíle. Buďte však velice opatrní, neboť nebezpečí může
číhat kdekoliv. Kdo se nebojí, vzhůru za letadlem!“
Nebál se nikdo a tak všichni pokračovali až k míst-

ní sokolovně. Po trase děti plnily nejrůznější úkoly, jako např. luštily hádanky, skládaly vlaštovky
z papíru, tvořily obrázky z přírodních materiálů,
zpívaly písničky, zkoušely svou zdatnost a další.
Za splnění každého úkolu získaly razítko. Na hřišti
je čekala mapa pokladu, který byl zdárně objeven.
Odměnou jim byly drobnosti v podobě hraček
a sladkého balíčku. Po objevení pokladu přišli na
řadu rodiče, kteří připravili dětem špekáček. Této
akce se zúčastnilo celkem 31 dětí a společně jsme
tak přivítali dlouho očekávané prázdniny.
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému uskutečnění této akce. Počasí nám přálo,
dobrá nálada byla, špekáčky chutnaly, tak hurá
na prázdniny!
Text a foto: Monika Halšková
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CHVALKY MINICUP 2014 (téměř v mrazu)
V sobotu 3. května nám zima ukázala, že se ještě
zdaleka nevzdává svého trůnu. Malí fotbalisté
však ukázali, že jsou silní chlapi a i přes toto nepříznivé počasí přijeli změřit své síly ve CHVALKY
MINICUPU ve Chvalíkovicích (foto na str. 11).
Tohoto fotbalového turnaje žáků ročníku 2005
a mladší se zúčastnilo devět týmu: Juventus Bruntál, Slavia Opava,
Velká
Polom,
Štítina, Kozmice,
Opava-Kylešovice, Chvalíkovice,
Pustkovec a Hlučín. Týmy měly
možnost ukázat
své dovednosti
ve vzájemných
dvanáctiminutových zápasech.
Pro nás diváky byly některé chvilky velice napínavé až tak, že nám pomalu nestačily hlasivky a srdeční puls nabýval hodnot infarktu. Nakonec vše
dopadlo bez zranění. Zlatý pohár si odnesla Slavia
Opava, stříbrný získali fotbalisté z Opavy-Kylešovic
a bronzový pohár putuje do Kozmic. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen David Fürster z Kozmic a nejlepším brankářem Matyáš Pierník z Opavy-Kylešovic. Náš tým z Chvalíkovic, který tvořili pod ve-

dením trenérů Davida Gibese (na snímku vlevo)
a Martina Glazara Štěpán Gibes, Matyáš Glazar,
Mathias Mückstein, Ondřej Vícha, Daniel Nosek,
Kryštof Halška, Daniel Smolka, Eliáš Míška a Filip
Šafarčík, se umístil na 5. místě. Všem chlapcům děkujeme za pěkný výsledek. Pro všechny přítomné
bylo připraveno bohaté občerstvení a teplé zázemí pro hráče v sokolovně.
Obrovské poděkování patří nejenom organizátorům, TJ Sokol Chvalíkovice, všem hráčům,
trenérům, ale i rodičům, kteří v tomto studeném počasí přišli podpořit své děti. Děkujeme
a těšíme se na další zápasy a turnaje!
Text: Monika Halšková, foto: Karel Stuchlík

V sobotu 7. června se uskutečnil již druhý turnaj
CHVALKY MINICUP ročník 2006 a mladší (foto na
str. 12). Pozvání do Chvalíkovic přijalo celkem
sedm týmů: Juventus Bruntál A, Juventus Bruntál
B, Kravaře, Budišov nad Budišovkou, Slavia Opava A, Slavia Opava B a Chvalíkovice. Naše barvy
hájili Matyáš Glazar, Mathias Mückstein, Daniel
Nosek, Kryštof Halška, Eliáš Míška, Adam Šubrt,
Adam Pracný, Štěpán Gibes, Martin Orlík a Ondřej Ruby (trenéři David Gibes a Martin Glazar).
Turnaj se uskutečnil na hřišti TJ Sokol Chvalíkovice
tentokrát za mimořádně teplého počasí. Malí fotbalisté se snažili ukázat vše, co se naučili a bojovali
jako lvi. K výborné atmosféře přispěli fanoušci jednotlivých týmů, rodiče hráčů a v neposlední řadě
i samotní trenéři. Jednotlivá utkání trvala dvanáct
minut. Jestliže v květnu utíkali po závěrečném
hvizdu vždy do tepla sokolovny, při tomto turnaji

naopak vyhledávali všichni alespoň trošku chládku ve stínu stromů. Pro nás diváky byly některé
chvilky velice napínavé, kluci nám na hřišti připravovali velká dramata. Vyvrcholením bylo krásné
finálové utkání, ve kterém o svém prvním místě
v turnaji rozhodl tým z Budišova nad Budišovkou,
druhé místo obsadili naši a bronz si odvezla Slavia
Opava A. Pořadatelé opět nezklamali. Pro všechny
přítomné připravili široký výběr báječného občerstvení v podobě grilovaných klobás, hamburgerů,
párků, sladkých pochoutek, vychlazených nápojů
a spoustu dalšího.
Velké díky za úspěšný průběh turnaje patří všem
organizátorům, TJ Sokol Chvalíkovice, hráčům,
trenérům a rodičům, kteří přišli fandit svým dětem. Těšíme se na další dramatická klání našich
fotbalových nadějí!
Text: Monika Halšková, foto: Karel Stuchlík

Stříbrný CHVALKY MINICUP v červnu
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CHVALKY MINICUP
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