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Rozsvítili jsme vánoční stromek
Asi už jen sníh chyběl k té pravé podvečerní předvánoční náladě v neděli 1. prosince. Desítky lidí
se přišly podívat na rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem. Vítaly je z reproduktoru
koledy a zahřát se s mohly tradičním punčem
nebo horkým čajem. Všechny přivítala a pěkné
Vánoce popřála starostka Lenka Zaoralová. Na
závěr svého vystoupení začala s odpočítáváním,
ke kterému se všichni přidali a s vyřčením slova
„světlo“ se dočkali. Už rozsvícený vánoční strom
pozdravily děti z mateřské školy a pak už se všichni společně mohli zaposlouchat do vystoupení

pěveckého sboru s neobvyklým názvem KAŽDÝ
ZPÍVÁ TAK, JAK UMÍ (na snímku nahoře). Dlužno
dodat, že opravdu „uměli“ a také jejich zásluhou
se rozsvícení vánočního stromu stalo velmi příjemnou společenskou událostí.
Text a foto: Karel Stuchlík

Přejeme Vám za vedení obce pěkné prožití
vánočních svátků. Užijte si klid a pohodu
mezi svými nejbližšími! Do nového roku
vstupte s optimismem a dobrou náladou.
Udělejme si společně rok 2014 pro nás
všechny co nejhezčí!
Lenka Zaoralová, starostka
Radim Hlaváč, místostarosta
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Na sklářských slavnostech v Železném Brodě
Na pozvání kmotrovského města Železný Brod
se delegace zastupitelů ve složení Radim Hlaváč, místostarosta, Pharm. Dr. Helena Krajíčková
a Stanislava Hendrychová zúčastnila tamního
7. ročníku sklářských slavností Skleněné městečko, které se konaly 14. a 15. září.
Hned ráno jsme se setkali s místostarostou Ing. Miloslavem Loumou, který nás pak po celou dobu
provázel. Slavnosti byly zahájeny starostou města
André Jakubičkou před Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou. Po zahájení si všichni
mohli prohlédnout školu, kde byly pro návštěvní-

Vánoční pozvánka
pondělí 23. prosince
ZIMNÍ GRILOVÁNÍ
I v zimě má grilování své kouzlo! Můžete se
o tom přesvědčit v restauraci U Golema.
pátek 27. prosince, 8.00 h.
VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ DEN
Přijďte si zahrát badminton, kuželky i stolní
tenis! Přihlásit se můžete do 23. 12. v kuželně.
pátek 27. prosince, 16.00 - 17.30 h.
VÁNOČNÍ HOKEJ PRO OBČANY
Příležitost ke sportování pro občany Chvalíkovic na Zimním stadionu v Opavě.
pátek 27. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI
V kapli sv. Archanděla Michaela vystoupí skupina Enigma.
sobota 11. ledna
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koledníci se mohou přihlásit u Petry Víchové
(723 822 708) a Rost. Beinhauera (603 832 922).

Mikuláš přišel i s čertem
Na „Mikulášskou nadílku s fotbalem“ pozvali naši
nejmladší fotbalisté vedeni trenérem Davidem
Gibesem ostatní děti a jejich rodiče v neděli 8. prosince do sokolovny. Fotbalisté se pochlubili, co
všechno se už naučili, a možná i nalákali další své
vrstevníky k rozšíření svých řad. Nakonec přišel
i Mikuláš s čertem a všechny hodné děti dostaly
sladkou odměnu. Tato spontánní akce se konala
s podporou obce.
(oú)
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ky připraveny ukázky, výstavy a tvořivé dílny pro
všechny, kdo měli odvahu si zkusit pracovat se
sklem (na snímku). Odpoledne jsme si prohlédli
Sklářské muzeum. Všichni obdivovali tavené plastiky a různé skleněné výtvory. Na náměstí nás pak
zaujaly rozsáhlé sklářské trhy. Na podiu se střídaly různé kapely, které zpříjemňovaly sklářské
slavnosti. Velmi příjemné bylo také setkání s naší
milou Evou Vozkovou, Ing. Ivou Chaloupkovou
a starostou města André Jakubičkou. Po celou
dobu zde vládla velmi příjemná atmosféra. Odjížděli jsme domů plni krásných zážitků a dojmů.
Text a foto: Stanislava Hendrychová

PF od našich seniorek

Jak mi řekla paní Květa Víchová, naše seniorky,
které se pravidelně scházejí, nesedí jen tak nečinně, ale stále něco tvoří. Před Vánocemi vyrobily
600 kusů novoročních přání pro Charitu Opava.
Budou se rozdávat při tříkrálové sbírce, stejně jako
zhruba 200 dalších, které od koledníků dostanou
naši občané. Přáníčka vykrajují z modelovacího
těsta, které si samy vyrábějí z mouky, soli a lepidla.
Po usušení je natírají a zdobí nápisem PF 2014. Je
to práce titěrná, ale záslužná. Našim seniorkám,
které to dělají nezištně, patří určitě poděkování.
Text a foto: Lenka Zaoralová

Malé ohlédnutí za letošním rokem
Čím začneme, zeptal jsem se starostky Lenky
Zaoralové. Kulturou nebo investicemi? Nedá
se říct, co je pro obec důležitější. Někdo by
řekl, že opravené cesty nebo chodníky, jiný
zase preferuje to, že lidé k sobě nacházejí
cestu. Rok 2013 byl bohatý na události a platí
to i o Chvalíkovicích. Obec, která nežije společenským životem, je chudá. Obce, kde mnozí
lidé jsou ochotni udělat něco i pro jiné, jsou na
tom nesrovnatelně lépe. Ohlédnutí za odcházejícím rokem jsme začali v dubnu.

chaly slyšet, že by se
asi samotné do opavského divadla nevypravily. Obec jim takovou možnost jako
dárek dává a ženy ji
rády přijímají.“
Tatínkové svůj svátek
pojímají jinak. Nebo
se snad také vypravili do divadla?
„Kdepak, ti ho berou
ve sportovním duchu.
Scházejí se už několik
let v červnu v kuželně a oslavou jejich svátku je
turnaj ve chvalíkovickém tradičním sportu - v kuželkách. Společné s oslavou Dne matek je jen to, že Den
otců je také finančně podporován vedením obce.“

„Dne 24. dubna proběhla již podruhé vzpomínková akce k výročí osvobození obce položením kytice
a zapálením svící u Památníku obětí první a druhé
světové války. Účast občanů nebyla ohromující,
ale přišly zejména rodiny, které ve válce ztratily
některého z příbuzných a jsme rádi, že se nám díky
návrhu a nápadu kulturní komise podařilo tuto
tradici obnovit.“
Asi největší společenskou událostí roku v obci
Den matek se slaví všude, ale ve Chvalíkovi- byly na konci srpna oslavy 50. výročí otevření socích již několik let trvá tradice oslav Dne otců. kolovny. Byla jste spokojena s jejich průběhem?
Jaké byly letošní oslavy těchto svátků?
„O tom, jestli je nějaká událost úspěšná, nerozho„V naší obci nemáme základní školu a jen stěží duje spokojenost starostky, ale hodnocení těch, pro
bychom připravovali program s dětmi, který vždy které je připravena. Ohlasy byly velmi příznivé. Na
potěší a bývá i dojemný. Máme ale svou vlastní organizaci se podílela spousta lidí a každý z nich
tradici. Obecní úřad již několik let zajišťuje pro ženy odvedl kus práce. Připomenuli jsme si historii, ať už
vstupenky a dopravu na divadelní představení ve to byl článek v obecním zpravodaji nebo výstava
Slezském divadle v Opavě. Tento rok byla vybrána fotografií z výstavby sokolovny, kterou připravila
hudební komedie „Sekretářky z Ostrožné“, která se TJ Sokol. Uvítali jsme delegaci kmotrovského Železmaminkám i babičkám velmi líbila. Mnohé se ne(pokračování na str. 4)
Dvě překvapení čekala na všechny, kteří na konci října přišli do zasedací
místnosti obecního úřadu volit poslance do parlamentu. To první jim svítilo
na cestu, neboť na venkovním schodišti byly vystaveny „podzimníčky“ našich
dětí. Uvnitř pak mnohé zaujaly vystavené fotografie ze dvou velkých událostí
předchozích měsíců - zdařilých oslav 50. výročí sokolovny a posledního podzimního kola Okresní ligy mladých hasičů.
Text a foto: Karel Stuchlík
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Malé ohlédnutí za letošním rokem
(pokračování ze str. 3)
ného Brodu, která ocenila celou atmosféru oslav.
Jsem ráda, že i jim jsme se mohli pochlubit současným obrazem života Chvalíkovic. Velmi úspěšné bylo
sportovní odpoledne na hřišti, kde si přišli na své
mladí i „zralí“ sportovci, ale pěkné chvíle tu strávili
i „nesportovci“ třeba při poslechu cimbálovky.“
Začátkem října se blýskli svou akcí hasiči. Naše
hřiště přivítalo desítky družstev z opavského
okresu. Jaký byl její význam pro obec?
„V Okresní lize mladých hasičů jsme zapojeni už
bezmála deset let. Podrobně o tom píšeme dnes ve
zpravodaji. Jeden závod tohoto seriálu připravují
i Chvalíkovice. I tato akce se uskutečnila s podporou
vedení obce a mj. se soutěžilo i o „O putovní pohár
starostky obce Chvalíkovice“. Měla jsem velmi dobrý
pocit z toho, jak náš sbor dobrovolných hasičů
bezvadně zorganizoval celý závod a že se do zajištění jeho průběhu zapojilo i hodně lidí, kteří nejsou
členové sboru. Samozřejmě jsem fandila našim.
Klobouk dolů před tím, jak se lidé okolo zastupitele
Ing. Břetislava Binara starají o naše mladé hasiče.“
Další akce jsou ještě v živé paměti jejich účastníků. Které z nich byste připomenula?
„Na konci října jsme vzpomněli 95. výročí založení
Československa. Před obecním úřadem všechny přivítal místostarosta Radim Hlaváč a následně pak
obcí prošel lampionový průvod se zastavením u Památníku obětí první a druhé světové války. Je to
rovněž jedna ze znovu obnovených tradic. V neděli
1. prosince jsme společně rozsvítili obecní vánoční
stromek. Loni měla tato událost premiéru a překvapilo nás, kolik lidí se jí zúčastnilo. Letos se těšila
rovněž velkému zájmu občanů.“
Komu by se slušelo poděkovat za organizaci
společenského a kulturního života v naší obci?
„Máme sice začínající, ale celkem aktivní kulturní
komisi, která je iniciátorem a organizátorem mnoha
akcí. Prakticky všechny tyto kulturně společenské
akce se konají za finanční podpory obce. Společnou
snahou vedení obce a kulturní komise je, abychom
přilákali co nejvíce občanů k aktivnímu společenskému životu ve Chvalíkovicích. Mám pocit, že tato
snaha přináší postupně své ovoce. Proto chci při
této příležitosti poděkovat členům kulturní komise
za iniciativu, vyvinuté úsilí a dobrou práci. Zároveň
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jim přeji hodně elánu do dalších plánovaných akcí
v roce 2014.“
Na co bychom neměli zapomenout při ohlédnutí za stavební činnosti a údržbou obecního
majetku?
„V prvním pololetí se nám podařilo zhotovit nový sádrokartonový strop v tělocvičně (náklady 360 000 Kč),
v létě bylo dokončeno dláždění chodníků v parčíku
u obecního úřadu a mateřské školy (110 000 Kč), tzv.
tryskovou technologií byly opraveny ulice Vršůvka
a U Větřáku (82 000 Kč) a zpevněn byl povrch ve slepých uličkách z ul. Vršůvka a z Trničí (79 000 Kč). Pracovalo se i na kapli sv. Archanděla Michaela. Před
plánovanou výměnou lavic byla upřednostněna
oprava střechy na sakristii, kde zatékalo a stav byl
havarijní. Opravena byla i stříška nad vstupem do
kaple, přibyly nové okapy, svody a dešťovou vodu
jsme odvedli do obecní kanalizace (118 000 Kč).“
Nejvíce prostředků „spolkla“ tělocvična. Co se
tam všechno udělalo ve druhém pololetí?
„V srpnu pokračovala rekonstrukce tělocvičny.
Byla vyměněna podlaha, obložení a bylo vymalováno (940 000 Kč). Ale neinvestovali jsme jenom
do sokolovny. V září byla vyměněna všechna okna
a dveře v domě č. p. 120 (376 000 Kč), v listopadu
byla opravena studna u vchodu do zahrady mateřské školy - vyměněny rozpadlé skruže a víka
(7 000 Kč) a vybudována byla také opěrná zídka
k chodníku v majetku obce (70 000 Kč).“
Považujete právě končící rok za úspěšný v historii obce?
„To posoudí budoucnost! Myslím si ale, že v podmínkách, ve kterých žijeme a pracujeme, se nám podařilo posunout život ve Chvalíkovicích zase o kousek
dopředu. Ne všechno je obsaženo v předchozích
řádcích. Zmínit bych třeba mohla i novou podobu
našeho Zpravodaje obce Chvalíkovice, který chce co
nejlépe informovat o dění v naší obci.
Všechno, co se nám letos podařilo udělat, je zásluha
práce zejména členů zastupitelstva, již zmíněné kulturní komise, jednotlivých spolků a subjektů, které
svým dílem přinášejí obci něco dobrého, a také dalších občanů, kteří svým přičiněním přispívají k propagaci a dobrému jménu naší obce. Těm všem patří mé
poděkování za vše dobré, co v roce 2013 vykonali.“
Připravil a foto: Karel Stuchlík

Proč se nám v obci vyplatí třídit odpad?
Důvodů je mnoho a nelze se všemi v tomto krátkém článku podrobně zabývat. Na prvním místě
jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění
odpadu a jeho recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Obec svozové firmě platí nejen
za svoz komunálního, ale i tříděného odpadu.
Chvalíkovice ale mají v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na
náklady spojené s tříděním odpadu finančně
přispívá. Příspěvek je vypočítáván zpětně podle množství separovaného odpadu, který občané vytřídí do kontejnerů na plasty, papír a sklo.
Čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpět. Tímto způsobem je možné snížit
náklady obce na likvidaci odpadu, ze kterých je
každoročně vypočítáván místní poplatek.
Kolik stojí ukládání odpadků na skládky? Až šestkrát mohou vzrůst poplatky za skládkování odpadků. Nyní stojí uložení jedné tuny 500 Kč, v roce 2014 to bude 1 200 Kč a v roce 2025 až 2 900 Kč.
Nové maximum, které mohou obce vybírat od
jednoho občana za svoz odpadu, je 1 000 Kč. Donedávna to bylo jen 500 Kč, i když průměrné náklady jsou 850 Kč. Dá se tedy očekávat další růst.
Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje každý
rok ušetřit energetickým využíváním odpadu 2,5
až 3 miliony tun uhlí. V Česku stojí zatím jen tři
spalovny, výstavba stojí zhruba 3,5 miliardy Kč.
V loňském roce občané naší obce vyprodukovali celkem 182 t komunálního a 17 t nebezpeč-

Parkujte v zimě ohleduplně!
Už brzo můžeme čekat sněhovou nadílku a náledí. Zákon
nestanovuje nikomu povinnost uklízet sníh. Obec jako vlastník místních komunikací odpovídá za škody na nich vzniklé,
jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti či schůdnosti, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jejich možností tuto závadu
odstranit. Jinak řečeno, pokud chodec ví, že to na chodníku
klouže, a přesto se na něm pohybuje tak, že tento faktor
nebere v úvahu, potom v případě úrazu nemůže očekávat
odškodnění. Řidiči to znají - musí přizpůsobit rychlost stavu
a povaze vozovky. Hlavně při silném sněžení není v silách obce,
aby chodníky a místní komunikace byly vždy uklizeny tak, aby
byly stoprocentně bezpečné. Prosíme proto občany, aby v rámci
svých možností sníh před svými domy odklízeli. Stejně naléhavě se obracíme na řidiče, aby parkovali tak, aby jejich auta
nepřekážela nasazené technice při odklízení sněhu.
(oú)

ného odpadu. Za svoz těchto téměř 200 t obec
zaplatila celkem 426 759 Kč.
Naproti tomu jsme vytřídili 19,4 t odpadu, čímž
jsme přispěli nejen k menší ekologické zátěži
ve výši 24,7 tun CO2, ale také jsme tímto získali
část peněz na svoz odpadu zpět, a to ve výši
61 105 Kč. Tuto částku jsme mohli použít a snížit tím náklady pro výpočet místního poplatku
pro letošní rok.
Vybraná částka místního poplatku od občanů činí letos 301 000 Kč, což znamená, že poplatek a peníze z vytříděného odpadu stále nepokrývají celkové náklady na svoz odpadu. Zbylou částku obec
doplácí. K tomu je nutno připočíst sběr a svoz
bio odpadu a dojdeme k tomu, že každému z nás
obec přispívá částkou ve výši 151 Kč. O tuto částku by měl být místní poplatek vyšší.
Zastupitelstvo obce ani v příštím roce nehodlá
drasticky zvyšovat poplatek, ale k mírnému
navýšení z nynějších 450 Kč na 470 Kč za osobu
v roce 2014 muselo přistoupit vzhledem k růstu
cen dopravného a skládkovného. Tento trend
navyšování je patrný ve všech odvětvích a v příštích letech tomu nebude patrně jinak. Proto
všechny vyzývám, třiďme odpad, abychom alespoň částečně přispěli k redukci poplatků za odpady a samozřejmě zbytečně neničili své životní prostředí.
Radim Hlaváč, místostarosta

Praktický kalendář

Malý dárek připravilo vedení obce pro každou
domácnost. Je jím barevný nástěnný kalendář
s fotografiemi chvalíkovických rybníků a jejich
okolí. Na kalendáři jsou barevně vyznačeny svozové dny, které otiskujeme i na tomto místě.
SVOZ POPELNIC:
14. ledna, 28. ledna, 11. února, 25. února, 11. března, 25. března, 8. dubna, 22. dubna, 6. května, 20. května, 3. června,
17. června, 1. července, 15. července, 29. července, 12. srpna,
26. srpna, 9. září, 23. září, 7. října, 21. října, 4. listopadu,
18. listopadu, 2. prosince, 16. prosince, 30. prosince
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
3. května, 25. října
SVOZ PLASTU:
13. února, 10. dubna, 12. června, 17. července, 14. srpna,
9. října, 11. prosince
(oú)
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 14. října
Zastupitelstvo schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Chvalíkovice na vybavení věcnými prostředky ve výši 66 000 Kč. Schválilo také záměr
prodeje parc. č. 280/2 v k. ú. Chvalíkovice o výměře 157 m2 a odkoupení 25 m kanalizačního řadu
od občana Chvalíkovic za 6 000 Kč.

běru dodavatele stroje (snížení prašnosti v obci),
dále termín veřejného projednávání územního
plánu obce dne 6. listopadu v 17.00 hodin v klubovně sokolovny, informaci o ukončení výměny
oken a dveří v objektu č. p. 120/9, informaci
o konání závodu Okresní ligy mladých hasičů
v hasičském sportu ve Chvalíkovicích a informaci o připravovaných akcích kulturní komise
obecního úřadu.

Zastupitelstvo schválilo cenu barevné inzerce
ve Zpravodaji obce Chvalíkovice. Za celou stra- Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s umístěním konna formátu A5 je účtováno 1 000 Kč, půl strany tejnerů v obci na použité textilie, hračky a boty.
A5 je za 500 Kč.
Jednání zastupitelstva 18. listopadu
Zastupitelstvo odložilo projednání možnosti
směny pozemků parc. č. 183/3 za parc. č. 377/13
až do vyjasnění ceny parc. č. 377/13. Na prosincové zasedání odložilo rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku Mysliveckému sdružení Maršovec.

Zastupitelstvo uložilo vypracovat a zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 280/2 na úřední
desku a také vypracovat kupní smlouvu na
odkoupení 25 m prodlouženého kanalizačního
řadu do majetku obce.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013 a také poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
na rok 2014 ve výši 470 Kč za osobu.

Zastupitelstvo obce rozhodlo přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje určenou
na výdaje zabezpečení akceschopnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Chvalíkovice ve výši
1 000 Kč za podmínky, že Zastupitelstvo MoravZastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o vý- skoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace.

Jak bude otevřeno
na obecním úřadě?
Posledním pracovním dnem v letošním roce
bude na Obecním úřadu Chvalíkovice pátek
20. prosince. Od pondělí 23. prosince do středy 1. ledna bude zavřeno. Prvním pracovním
dnem v novém roce bude čtvrtek 2. ledna. (oú)

Ceník inzerce ve Zpravodaji
obce Chvalíkovice
barevná strana formátu A5
barevná polovina strany A5
černobílá strana formátu A5
černobílá polovina strany A5

1 000 Kč
500 Kč
600 Kč
300 Kč

Zastupitelstvo odložilo projednání záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1186 a 1132 v k. ú.
Chvalíkovice dle geometrického plánu do doby
zpracování znaleckého posudku na uvedené
pozemky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru, informaci o vydání příkazu starostky
k provedení inventarizace k 31. prosinci 2013
a plán inventur. Vzalo na vědomí také informaci
o příspěvku na provoz školských zařízení dle dohody s příspěvkovou organizací Základní škola
a mateřská škola Raduň, dále informaci o organizaci a programu druhého ročníku slavnostního
rozsvícení vánočního stromu a také požadavek
na provedení kontroly označení ulic a následné
opravy nápisů.

S celým zněním usnesení se můžete seznámit na
obecních stránkách www.chvalikovice.cz - „úředInzerci si můžete objednat nejlépe v úředních ho- ní deska“. Pokud chcete do zápisu nahlédnout
dinách na Obecním úřadu Chvalíkovice, telefon na Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme
553 787 224, e-mail obec@chvalikovice.cz. (oú) vám to nejlépe v úředních dnech.
(oú)
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ADRESÁŘ
OBECNÍ ÚŘAD
CHVALÍKOVICE

2014
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA

www.chvalikovice.cz

Ordinace praktické lékařky, Chvalíkovice
MUDr. Martina Chudobová

Úřední hodiny obecního úřadu:
pondělí
8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
středa
8.00 - 11.00 12.00 - 17.00

Ordinační hodiny:
úterý
12.00 - 14.00
čtvrtek
7.30 - 9.30

(Czech POINT, legalizace a vidimace, přihlášení
trvalého pobytu, místní poplatky)

telefon 553 783 549

Zastupitelstvo obce se schází vždy druhé pondělí v měsíci (konkrétní data jsou zveřejňována na úřední desce obecního úřadu).
telefon
553 787 224
e-mail obec@chvalikovice.cz

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADUŇ
Telefonní kontakt:
škola
553 796 126
školní jídelna 553 796 136
družina
721 116 096
MŠ Chvalíkovice 553 787 232

KNIHOVNA
Otevřeno (mimo prázdnin):
úterý
15.45 - 17.45
Případné změny jsou vždy vyhlášeny místním
rozhlasem.

Ordinace praktické lékařky, Hradec n. Mor.
MUDr. Martina Chudobová
Ordinační hodiny:
pondělí
7.00 - 13.00
úterý
7.00 - 11.50
středa
12.30 - 16.00 16.00 - 18.00
Ordinační hodiny pro pozvané pacienty:
čtvrtek
10.00 - 13.10
pátek
7.00 - 13.00
Odběry:
pondělí
úterý
pátek

7.00 - 7.30
7.00 - 7.30
7.00 - 7.30

telefon 553 783 549
Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost,
Opava-Kylešovice, U zastávky 16
MUDr. Dagmar Štverková

POŠTA OPAVA-KYLEŠOVICE

Ordinační hodiny:
pondělí
8.00 - 11.00
úterý
11.00 - 14.00
středa
8.00 - 11.00
čtvrtek
10.00 - 13.00
pátek
8.00 - 11.00

Provozní doba:
pondělí - pátek 8.00 - 11.00 13.00 - 18.00
sobota
8.00 - 11.00

Poradna:
úterý
čtvrtek

telefon 553 734 629

telefon 553 716 520

On-line katalog:
http://www.okpb.cz/clavius/chvalikovice/baze.htm

POŠTA RADUŇ
Provozní doba:
pondělí a středa 8.00 - 10.00 16.00 - 17.00
úterý a čtvrtek 8.00 - 10.00 14.00 - 15.00
pátek
8.00 - 11.00
telefon 553 796 130

8.00 - 10.30
14.00 - 15.30

„Adresář 2014“ a „Přehled hlavních společenských akcí
ve Chvalíkovicích v roce 2014“ zpracovaly
Jessica Mücksteinová a Stanislava Hendrychová,
členky kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
Kontakt: mucksteinova@seznam.cz
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PŘEHLED HLAVNÍCH
SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ
VE CHVALÍKOVICÍCH
V ROCE 2014
LEDEN
11. ledna
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pořádá Charita Opava ve spolupráci s obecním
úřadem.
TURNAJ V MINIKOPANÉ
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.

ÚNOR
8. února, 20.00 h.
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá Myslivecké sdružení Maršovec.
14. února, 20.00 h.
HASIČSKÝ PLES
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice.
22. února, 20.00 h.
PLES SPORTOVCŮ
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
23. února, 14.00 h.
DĚTSKÝ KARNEVAL
V programu vystoupí dětí z mateřské školy a zajištěn další zábavný program. Pořádá Klub rodičů
při mateřské škole.

BŘEZEN
1. března
VODĚNÍ MEDVĚDA
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice.
1. března, 20.00 h.
DISCOPLES
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
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CHVALÍKOVICE
2014
DUBEN
ÚKLID KOLEM CEST V OKOLÍ VESNICE
Pořádá Myslivecké sdružení Maršovec.
VELIKONOČNÍ ZVYKY
17. dubna ZELENÝ ČTVRTEK
18. dubna VELKÝ PÁTEK
19. dubna BÍLÁ SOBOTA
„Klapání“ neboli chození s řehtačkami po vesnici, pořádá kulturní komise Obecního úřadu
Chvalíkovice.
24. dubna
OSLAVY OSVOBOZENÍ OBCE
Pietní akt k uctění památky vojáků a občanů,
kteří zahynuli ve II. světové válce. Sraz u pomníku se svíčkami. Pořádá vedení obce a kulturní
komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
25. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Oslava příchodu jara a setkání čarodějnic u hasičské zbrojnice. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice, Klub rodičů při mateřské škole
a kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
MEMORIÁL JIŘÍHO HENDRYCHA
Turnaj v kuželkách. Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice, oddíl kuželkářů.

KVĚTEN
1. května
STAVĚNÍ MÁJE
Tradiční zvyk před restaurací U Golema.
DEN MATEK
Divadelní představení maminkám k svátku ve
Slezském divadle Opava. Zajišťuje vedení obce
a kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
31. května
KÁCENÍ MÁJE
Tradiční zvyk před restaurací U Golema.

CHVALÍKOVICE
2014
ČERVEN
DĚTSKÝ DEN
Zábavné odpoledne od 14.00 h. na dětském
hřišti. Pořádá Klub rodičů při mateřské škole
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Chvalíkovice, TJ Sokol Chvalíkovice a kulturní
komisí Obecního úřadu Chvalíkovice.

ČERVENEC
DEN OTCŮ
Turnaj v kuželkách. Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice, oddíl kuželkářů.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Soutěže pro děti i dospělé. Sraz u rybníků ve
Chvalíkovicích, pořádá rybářský spolek.

SRPEN
OBECNÍ SPORTOVNÍ DEN
Odpoledne plné sportu na hřišti ve Chvalíkovicích. Pořádají TJ Sokol Chvalíkovice, obec Chvalíkovice, Klub rodičů při mateřské škole a kulturní
komise Obecního úřadu Chvalíkovice.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN
JEHNĚ A SELE NA GRILU
Grilované pochoutky v restauraci U Golema.
DRAKIÁDA
Pouštění draků na hřišti, opékání „buřtů“, odměny pro nejlepší draky. Pořádá Klub rodičů
při mateřské škole.
VEPŘOVÉ HODY
Speciality kuchařů restaurace U Golema.
OKRESNÍ LIGA MLADÝCH HASIČŮ
Jeden ze závodů seriálu okresní ligy v ročníku
2013 - 2014. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Chvalíkovice s podporou obce.

CHVALÍKOVICE
2014
LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ
Lampionový průvod u příležitosti 96. výročí
vzniku Československa. Sraz u obecního úřadu.
Pořádá vedení obce a kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
PODZIMNÍČKY
Dlabání dýní a výroba podzimníčků. Pořádá
kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.

LISTOPAD
HUSÍ HODY
Tradiční svatomartinské hodování v restauraci
U Golema.

PROSINEC
ZVĚŘINOVÉ HODY
Příležitost pro gurmány v restauraci U Golema.
ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO
STROMKU
Zahájení předvánočního času s krátkým programem a svařeným vínem. Pořádá vedení obce
a kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Setkání dětí v mateřské škole. Pořádá Klub rodičů při mateřské škole.
ZIMNÍ GRILOVÁNÍ
I v zimě se dá grilovat! Pozvánka do restaurace
U Golema.
VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ
Možnost zahrát si stolní tenis, badminton i kuželky. Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI
Tradiční vánoční koncert v kapli sv. Archanděla
Michaela. Pořádá vedení obce a kulturní komise Obecního úřadu Chvalíkovice.
VÁNOČNÍ KOLENO
Bez vánočního kolena z restaurace U Golema
by to nebyly ty pravé Vánoce.
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ADRESÁŘ
Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost,
Hradec nad Moravicí
MUDr. Zdeňka Houšťavová
Ordinační hodiny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 - 12.30 13.00 - 15.00
7.30 - 12.30
7.30 - 13.00
9.30 - 12.00 13.00 - 18.00
7.30 - 12.00

2014
HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
Otevřeno:
pondělí - čtvrtek 16.00 - 22.00
pátek
16.00 - 23.00
sobota
15.00 - 23.00
neděle
10.00 - 21.00
telefon 773 601 260

telefon 553 784 334

KADEŘNICTVÍ - HANA WOLFOVÁ
ČESKÉ ŠKOLY 120/9

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost,
Opava-Kylešovice, Hlavní 991/126
MUDr. Hana Pavlíčková

Provozní doba:
úterý
8.00 - 12.00 14.00 - 18.00
čtvrtek a sobota objednávky

Ordinační hodiny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

telefon 721 218 673
9.30 - 12.30
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
9.30 - 12.00
8.00 - 10.00

telefon 733 515 557

TAXI SLUŽBA - TAXI BALA
Z Opavy do Chvalíkovic vás dopraví za 150 Kč.
telefon 602 539 594

RESTAURANT A BAR U GOLEMA
www.ugolema.eu

Otevřeno:
pondělí - neděle 11.00 - 23.00
telefon 604 161 813

POTRAVINY OBCHOD NOVÁKOVÁ
Otevřeno:
pondělí - pátek 5.30 - 10.00 14.00 - 16.00
sobota
5.30 - 10.00

KADEŘNICTVÍ „NATÁLIE“
DENISA GIBESOVÁ, ZA HUMNY 14
telefon 739 692 001

MASÁŽE - JOVANA VALENTOVÁ
ČESKÉ ŠKOLY 120/9
telefon 608 611 104

KOSMETIKA - ANDREA KRÁLOVÁ
ČESKÉ ŠKOLY 120/9
telefon 723 939 501

KAPLE
SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Termín mše svaté bude aktualizován na vývěsce obecního úřadu.

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
A SPOLKY

telefon 723 746 771

Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice

POTRAVINY OBCHOD VÍTKOVÁ

Klub rodičů při mateřské škole

Otevřeno:
pondělí - pátek 7.00 - 11.00 16.00 - 17.00
sobota
7.00 - 10.30
neděle
9.00 - 10.30
10

TJ Sokol Chvalíkovice
Rybářský spolek Chvalíkovice
Myslivecké sdružení „Maršovec“
Klub důchodců - setkávání

Naše hasičské naděje
Ty tři vedoucí, jejichž zásluhou jsou v naší obci
velmi aktivní mladí hasiči, jsem poznal na soutěži. Pozoroval jsem je, jak si rozumí s dětmi, jak
jim pomáhají připravit techniku i jak je hecují
k co nejlepšímu výkonu. Netroufl jsem si hádat
jejich zaměstnání. Dozvěděl jsem se ho, až když
jsme si nedávno sedli a o činnosti mladých
hasičů si povídali. Ing. Břetislav Binar (na snímku dole), vedoucí starších žáků, je auditorem
systémů kvality, David Fajkus je programátor
a pracuje jako OSVČ. Na starosti má mladší
žáky spolu s Milanem Binarem, který je vedoucí
servisu zemědělské techniky v otické 1. slezské
strojní. Pochopitelně všichni tři jsou členy Sboru dobrovolných hasičů Chvalíkovice.

Postavit družstvo bylo těžké

Dnes mohou soutěžit i tři družstva

Jak současnost hodnotí B. Binar? „V kategorii
starších žáků od 11 do 15 let máme jedno družstvo,
v kategorii mladších
do 11 let máme dvě
družstva. Protože nemáme dostatek starších v dané věkové
kategorii, museli jsme
družstvo doplnit i desetiletými a při soutěžích je tento handicap
znát. Nicméně, i ti mladší se zapojili velmi dobře
a jsme mile překvapeni, že naše družstvo se drží na
(pokračování na str. 12)

Začátky mladých hasičů sahají ve Chvalíkovicích až někam do roku 2004. Byla
to doba, kdy děti v naší obci prakticky
neměly možnost sportovního vyžití.
Jistě i proto mnozí rodiče uvítali, že se
u hasičů dala dohromady parta, která
dokázala naplnit dětem volný čas. Začátky nebyly lehké. Nebylo hned tolik
zájemců, aby se dalo postavit družstvo
pro soutěže. Ale zájemců přibývalo,
dostavily se první úspěchy a dnes už je
situace jiná. Základnu tvoří 10 starších
žáků a 14 mladších. A byly roky, kdy
jich bylo i více, jenže dovršením 15 let
mladí hasiči končí.
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Naše hasičské naděje
(pokračování ze str. 11)
velmi lichotivých příčkách. V mladší kategorii u nás převažují děti ve věku 6 - 7 let, takže
i ty mají těžkou konkurenci mezi věkově
staršími družstvy. Mohli bychom sice podle
počtu sestavit dvě družstva, což jsme si vyzkoušeli při podzimním posledním závodu
okresní ligy ve Chvalíkovicích, ale běžně
stavíme jedno družstvo.“

Dobrá zábava během celého roku

Jaký je program mladých hasičů během
roku? D. Fajkus k tomu řekl: „Přes zimu trávíme
většinu času v tělocvičně. Děti hrají hlavně míčové
hry a přitom se snažíme, aby se zlepšovala jejich
fyzická kondice. Ale pod střechou v teple trénujeme i s hadicemi a také učíme děti například topografii, práci s buzolou i poznávat značky. V létě
venku hodně běháme, trénujeme překážkový běh i
vlastní požární útok. Pořádáme pro ně i „mimo hasičské“ akce. Například loni jsme pro ně připravili
zimní branný pochod s úkoly, kdy jsme vyrazili na
vycházku do lesa a ještě jsme přitom opékali špekáčky. Dětem se to moc líbilo. Samozřejmě jsou to
v prvé řadě hasiči, tak by měli co nejvíce trénovat
s vodou. Není ale prakticky možné pravidelně
každý týden se takovému zaměstnání věnovat.
Vyžaduje to určité zázemí a hlavně hodně času

na přípravu techniky a potom na její úklid. Proto,
když je teplo, se domluvíme třeba na sobotu, kdy to
dětem připravíme a ony pak mají možnost prakticky celý den se „vyřádit“ s vodou a pilovat činnosti,
které při závodech rozhodují o dobrém čase.“

Nejmladším je pět let

Při takovém počtu mladých hasičů a stabilním
kolektivu je asi zbytečná otázka, jestli to děti
baví. Určitě ano. I rodiče mají zájem, aby jejich
děti se v této činnosti vyžívali, protože vědí, že
to jejich ratolestem prospívá a že jsou v dobrých
rukou svých vedoucích. Dokonce mnozí by chtěli
přihlásit i své tří či čtyřleté děti, ale jak říká M. Binar, to dost dobře nejde: „Stanovili jsme si hranici
pěti let a pod ní nejdeme. I tak s těmi nejmenšími
to je někdy hodně pracné. Máme pohybově velmi
šikovné děti, ale musíme jim věnovat maximální
pozornost. Pětileté dítě je dost nevyzpytatelné.
Proto jsme také na ty malé dva vedoucí.“

Stáli už i „na bedně“

Ty tři vedoucí to musí bavit, jinak by to určitě
nedělali. Ve svých 5 letech k nim přijde capart,
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Naše hasičské naděje
který pochopitelně vůbec netuší, co je savice
nebo rozdělovač. Pod jejich vedením roste, až se
z něho stane platný člen družstva. Když vyzraje
a stane se oporou, oslaví 15. narozeniny a dá mladým hasičům vale. A koloběh začíná znovu.
Nejen, že je to musí bavit, ale jako trenéři jsou
i dobří. Mají se totiž čím pochlubit. V okresní lize
se dvakrát dostali „na bednu“. Jednou skončili
druzí, jednou třetí. Ne v jednom závodě, ale v celkovém pořadí okresní ligy po deseti závodech.
Tím si zajistili postup do soutěže „O pohár starosty Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska“. Před dvěma léty si odtud přivezli krásné třetí místo. Takový úspěch v historii chvalíkovického SDH nemá obdoby.

a co umí jiní. Určitě jenom trénování by asi
děti tolik nebavilo. Soutěž je napětí, radost
z úspěchu a někdy též zklamání, když se něco
nepovede. Je to také nejlepší motivace k dalšímu tréninku. „Proto také jsme se hned po založení
mladých hasičů přihlásili do okresní ligy“ - uvedl
B. Binar. „Ti, co v ní poprvé reprezentovali naši
obec, jsou už dnes dospělí lidé. A někteří z nich na
mladé hasiče nezapomněli. Za všechny bych zmínil
Veroniku Klapetkovou, která, když jí to čas dovolí,
nám hlavně při soutěžích pomáhá. Jsme tři chlapi
a ženský přístup k dětem hlavně na soutěžích velmi oceňujeme. Jsme za děti odpovědni a uhlídat
je během celého dne, aby si nepřivodily úraz nebo
nedělaly neplechu, je někdy obtížné.“

Ti, co kdysi začínali, dnes už pomáhají

Bez rodičů by to nešlo

Okresní liga mladých hasičů je příležitost, kde A nepomáhá jenom Veronika. Při přípravě a orse dá v soutěži porovnávat to, co umíme my ganizaci třeba už zmíněného závodu okresní
ligy ve Chvalíkovicích pomáhali i další členové
SDH. Bylo třeba zajistit prezenci, občerstvení,
přivést to či ono, obsadit posty rozhodčích a zapisovatelů. Každá ochotná ruka je dobrá a D. Fajkus zmínil i úlohu těch, kteří rovněž pomáhají:
„Nejsme v tom samozřejmě úplně sami, protože na
soutěže s námi jezdí i rodiče a jsme vděčni za jejich
pomoc. Mladí hasiči ve Chvalíkovicích - to není jen
24 dětí a tři vedoucí, ale podle situace daleko větší
kolektiv, kterému společně jde o to, aby děti ve volném čase dělaly sport a přitom se naučily i spoustu
dalších věcí.“
Připravil a foto: Karel Stuchlík

Přečetli jsme si v novinách
V „Opavském a hlučínském deníku“ jste si 22. listopadu minulého roku mohli přečíst o úspěchu našeho
rodáka. V článku „MLADÝ DESIGNÉR Z CHVALÍKOVIC
ZABODOVAL V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI“ psal Tomáš Pustka o studentovi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v
Praze Martinu Beinhauerovi. Tou soutěží byl 23. ročník Národní ceny za studentský design 2013. Soutěž
byla mezinárodní, zúčastnili se jí studenti ze Slovenska, Německa a Kanady. Letos se přihlásilo 225
autorů s 217 pracemi. Pět designérů bylo oceněno
druhou nejvyšší cenou za Excelentní studenský design. Mezi nimi i Martin Beinhauer za design sklízecí
mlátičky John Deere S 700. Sám si práci s ní vyzkoušel a dobře ji poznal. V anotaci k přihlášce do soutěže

uvedl: „U mého návrhu se nejedná pouze o tvarové
řešení. Snažil jsem se vymyslet spoustu technických
řešení jako je větší kabina, větší zásobník zrna, automatické zapojení žací lišty a další.” Jeho práce měla
úspěch, protože vedle zmíněné ceny získal Martin
Beinhauer i cenu Unie profesionálních designérů ČR
a cenu Národního technického muzea.
Nebyl to první článek v „Opavském a hlučínském
deníku“ o mladém designerovi z Chvalíkovic. V lednu psala Aneta Hanková o jeho podílu na týmové
studentské práci na téma elektromobil. Kolektiv
studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové za něj
získal prestižní ocenění Design Talent Cards.
(r)
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Podzim je za námi, těšíme se na karneval!
První akcí letošního podzimu byla DRAKIÁDA. minky, asi patnáct dětí a dokonce i jeden tatínek.
Děti a rodiče se sešli v pondělí 7. října na hřiš- Akce se povedla, jen bychom si přáli, abychom
ti. Bylo krásné, téměř jarní počasí, ale bohužel se příští rok sešli ve větším počtu.
nefoukal vítr, proto draci lítali jen těm, kteří byli
ochotni s drakem běhat. Tatínkové se postarali o
oheň a kdo chtěl, mohl si opéct donesené špekáčky. Paní učitelky uvařily ve školce pro všechny čaj. K večeru se všichni rozešli domů s tím, že
snad příští rok bude foukat a draci poletí.
V pátek 25. října proběhlo v klubovně TJ Sokol
DLABÁNÍ DÝNÍ A VÝROBA PODZIMNÍČKŮ. Výrobky ozdobily schody k obecnímu úřadu, kde
v tu dobu probíhaly volby. Tvořit přišli čtyři maHned následující neděli 27. října proběhl u příležitosti 95. výročí vzniku Československa LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Před obecním úřadem všechny
pátek 7. února
MYSLIVECKÝ PLES přivítal místostarosta Radim Hlaváč. Děti už se těšily na procházku s rozsvícenými lampiony, proPořádá Myslivecké sdružení Maršovec.
to se průvod vydal na cestu k místní kapli, kde se
pátek 14. února
HASIČSKÝ PLES všichni zastavili u pomníku padlých z II. světové
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice.
války a zapálili zde svíčky. Poté se průvod vydal
sobota 22. února
PLES SPORTOVCŮ zpátky až na hřiště, kde byl pro účastníky připravený horký čaj a pro děti malá sladkost.
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
Jsme rádi, že se nám v naší obci podařilo více
neděle 23. února, 14.00 h. DĚTSKÝ KARNEVAL
oživit společné akce, kde se mohou občané potPořádá Klub rodičů při mateřské škole.
kávat a rozvíjet vzájemnou soudržnost.
sobota 1. března
DISCOPLES Už teď bych ráda pozvala všechny děti a jejich
rodiče na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuPořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
teční v neděli 23. února. Přivítáme jakoukoli
podporu, ať už finanční nebo formou cen do
tomboly (různé výrobky, reklamní předměty
vhodné pro děti ap.). Výtěžek z karnevalu je věnován dětem v naší mateřské školce. V případě
Ve Štítině se v říjnu konal fotbalový turnaj před- zájmu mne prosím kontaktuje na tel. 734 734
přípravek „O pohár obce Štítiny“. Ani naši nej- 313 nebo můžete dary předat přímo ve školce.
mladší fotbalisté na tomto turnaji nechyběli. Tur- Děkujeme za vaši ochotu.
Štěpánka Obročníková,
naje se zúčastnilo celkem šest družstev - FK Slavia
Klub rodičů při MŠ a kulturní komise
Opava, TJ Velká Polom, TJ Sokol Chvalíkovice,
TJ Hradec nad Moravicí, TJ Sokol Kobeřice a domácí Tatran Štítina. Hrálo se ve dvou skupinách.
Naši nejmladší fotbalisté postupovali vítězně až
Vydává Obec Chvalíkovice, České školy 11, 747 06 Chvalíkovice,
do finále. Ani v nejdůležitějším utkání nezaváhali
IČO: 00849685. Evidence periodického tisku: MK ČR E 21120.
a zvítězili nad Velkou Polomí 3:0 a stali se tak
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
vítězi celého turnaje. Družstvo Chvalíkovic hrálo
Tisk: OPTYS s.r.o. , Opava. Uzávěrka čísla byla 9. prosince 2013.
ve složení - Štěpán Gibes, Matyáš Glazar, Adam Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikovice.cz
nebo dodejte osobně na obecní úřad. Žádosti o inzerci
Hlaváč, Tomáš Nedopil, Kryštof Halška a Daniel
posílejte na adresu starosta@chvalikovice.cz.
Vícha. Trenérem je David Gibes.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 28. února 2014.
Stanislava Hendrychová

Plesová sezona 2014

Fotbalová přípravka
přivezla pohár

ZPRAVODAJ OBCE CHVALÍKOVICE
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Volili jsme parlament
Ve dnech 25. a 26. října se uskutečnily mimořádné volby
do rozpuštěné Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Voliči, kterých přišlo k volbám 67,22 %, si v naší
obci mohli vybrat ze šestnácti volebních subjektů.
Jak by vypadala dolní komora našeho parlamentu, kdyby
se rozhodovalo jenom ve Chvalíkovicích? Nejvíce hlasů
dostala ČSSD (95 hlasů, 26,24 %). Za ní se umístilo ANO
(80 hlasů, 22,1 %) a těsně za ním KSČM (78 hlasů, 21,55 %).
Na dalších místech skončily s větším odstupem Úsvit přímé demokracie Tomiho Okamury (27 hlasů, 7,46 %), TOP
09 (24 hlasů, 6,63%) a KDU-ČSL (20 hlasů, 5,52 %).
Ostatní subjekty už jen paběrkovaly v pořadí ODS (11
hlasů), Strana zelených (6), Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (5), Strana svobodných občanů, Česká pirátská
strana (obě po 4), Hlavu vzhůru, Suverenita - SZR a Změna
(všechny po 2), Koruna Česká a DSSS (oba po 1).
Text a foto: Karel Stuchlík
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„Doma“ naši hasiči bodovali
Letošní ročník Okresní ligy mladých hasičů, kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Opava, je
v poločase. Poslední podzimní pátý závod se
uskutečnil 5. října u nás ve Chvalíkovicích. Sjely se
na něj desítky družstev
obou kategorií (starší
a mladší) z opavského
okresu. Nechyběla mezi nimi ani tři naše družstva. Chvalíkovice se
okresní ligy účastní už
devět let a domácí závod je vždy pro naše
mladé hasiče výjimečný.
Přijdou se na ně podívat
rodiče, prarodiče a spousta známých. Taková divácká kulisa pro ně znamená více trémy a nervozity,
ale také větší radost z každého dílčího úspěchu.
Chvalíkovický závod začal v mrazivém říjnovém
ránu slavnostním nástupem všech účastníků. Pozdravila je starostka naší obce Lenka Zaoralová
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a také Petr Vilč, zastupitel, člen našeho SDH
a letitý školitel naší jednotky. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetách požárních dvojic. Jak
si vedli naši? Všechna tři družstva bodovala! Na
stupně vítězů to sice nestačilo, protože všechna
naše družstva jsou na spodní hranici věkových
kategorií a soutěží se staršími a zkušenějšími
soupeři. Vzhledem k této skutečnosti je lichotivé
i celkové umístění našich po pěti závodech.
V kategorii starších máme jedno družstvo, které
z 21 účastníků zatím drží se 7 body (dva si připsali 5. října) dvanácté místo. V kategorii mladších máme dvě družstva. Přece jen zkušenější
„áčko“ je mezi 18 účastníky na desátém místě.
Získalo doposud 13 bodů, z toho tři v domácím
prostředí. „Béčko“ tvoří naši benjamínci, kteří
letos poprvé bodovali právě při domácím závodu. Patří jim celkově sedmnácté místo.
(O činnosti našich mladých hasičů se více dočtete na stranách 11, 12 a 13.)
Text a foto: Karel Stuchlík

