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Nastal čas se rozloučit

Jak už to v životě bývá, něco končí, aby něco jiného mohlo
začít. Platí to i o nadcházejících volbách. Asi víte, že v nich
nekandiduji. Dovolte proto malé ohlédnutí za uplynulými
osmi lety. Starostkou jsem byla zvolena poprvé v roce 2006.
Vzhledem ke své předchozí třicetileté praxi ve státních úřadech jsem měla zcela jasnou představu o tom, jak náročná
a zodpovědná funkce mě čeká. Málokdo si dovede představit,
co všechno znamená chod obce - finance, rozpočet, hospodaření s majetkem obce, příprava projektů, získávání dotací,
zajištění veřejného pořádku, vodohospodářské záležitosti,
ochrana životního prostředí, výkon dopravně správní agendy, legislativa, absolvování různých kontrol a mnoho dalších
záležitostí. Je až neuvěřitelné kolik různých problémů je třeba
řešit, aby z pohledu občana byl život v obci nerušený.
Dovolím si tvrdit, že naše obec si vede velmi dobře. Podařilo se
nám několik velkých investic, spolupracovali jsme s okolními
obcemi na úseku školství, nově jsme se stali členy Místní akční
skupiny Opavsko a Dobrovolného svazku obcí Opavsko. Navázali
jsme osobní kontakty s novým vedením
Železného Brodu. Konaly se různé oslavy, zavedli jsme nové a obnovili některé
dřívější akce pro občany (např. rozsvěcování vánočního stromku, vánoční zpívání koled v kapli, lampiónový průvod
a mnohé další.)
Za největší úspěch považuji dokončení
procesu pozemkových úprav, tzv. scelování. Vím, že dodnes jsou někteří vlastníci pozemků nespokojeni s tím, jak se
proces scelování v minulosti, který jsme
jako zastupitelé na rozdíl od vás občanů
ovlivnit nemohli, utvářel. Troufám si ale tvrdit, že to byla záležitost
pro obec i občany z titulu vlastnictví zcela zásadní a klíčová.
Největší investiční akcí, na kterou jsem hrdá, byla rekonstrukce
a bezbariérové řešení bývalé základní školy, kam jsme umístili
mateřskou školu, knihovnu a obecní úřad. Budovu nám chválí
(pokračování na straně 3)

Tento snímek už patří historii. Vitráž,
kterou nám před více než padesáti léty
věnovalo město Železný Brod, už nenajdete tam, kde byla dlouhá léta umístěna. Budovu bývalé mateřské školy čeká
mj. zateplení a nová fasáda, na vitráži
se zase podepsal čas a po nutné opravě
najde své nové místo. (Více se dočtete
na straně 5.) Foto: Lenka Zaoralová

Rybářské závody na rybníku

Chvalíkovický rybník jakoby na chvíli zapomněl
na své existenční starosti a nejistou budoucnost.
Jeho břehy se totiž zaplnily malými i velkými
rybáři. Občanské sdružení RYBÁŘI CHVALÍKOVI-

notila se největší chycená ryba. Na břehu byli
připraveni rozhodčí, kteří každý úlovek změřili.
Soutěžilo se o velmi hodnotné ceny. Tou první
pro děti byla souprava rybářského náčiní v hodnotě 1 500 Kč, dalšími cenami byly naviják, udice, krmení pro ryby, silon a další praktické věci,
bez kterých se rybáři neobejdou. První cenu
vybojoval osmiletý Michal Kaštovský, druhou
Ondřej Horák a třetí Vendula Škutová.
V kategorii dospělých, kterých se letos na závodech sešlo přes dvacet, „šla“ na ceny polovina
startovného. Zvítězil Radek Lubojacký před
Antonínem Spratkem a Lenkou Hrbáčovou.
K finančnímu zajištění letošních závodů přispělo vedení obce částkou 2 500 Kč a rybářům se
podařilo zajistit i dalšího sponzora, kterým byl
CE tu připravilo v polovině srpna už třetí ročník KMR FISCH Opava. Text a foto: Karel Stuchlík
dětských rybářských závodů. Malí rybáři soutěžili ve společnosti dospělých, protože, jak mi řekl
předseda sdružení Miroslav Kurinec, děti musí
mít dozor. „S dětmi pochopitelně vždy přijdou
dospělí a ti si chtějí také zachytat. Dospělí platili
startovné ve výši 100 Kč, pro děti děláme závody
zdarma a ještě mají zdarma i občerstvení.“ Jaká
byla pravidla závodů? Velmi jednoduchá: hod-

Rybník byl vypuštěn
V polovině září se uskutečnil nucený výlov prostředního rybníku. Lidé si mohli koupit ryby a bylo
z čeho vybírat. V nabídce byli kapři, líni, amuři i tolstolobici. Výlov připravilo o.s. Rybáři Chvalíkovice.
Vypuštění rybníku souvisí se špatným technickým
stavem hráze, který hrozil havárií.
(oú)

Nastal čas se rozloučit
(pokračování ze strany 1)
na vydání stavebního povolení). Dále jsou při(i závidí) všichni návštěvníci z blízkého i daleké- praveny dvě studie, o kterých se můžete dočíst
ho okolí.
v tomto čísle zpravodaje. Jistě, mohou doznat
Během uplynulých dvou volebních období se změn. Zda ale budou realizovány, záleží na roznám podařilo získat historicky nejvíce finanč- hodnutí nového zastupitelstva a na šikovnosti
ních prostředků, díky kterým jsme mohli inves- při získávání dotací, bez nichž se dnes neobejde
tovat, aniž bychom obec zadlužili. Všechny je téměř žádná obec. Občané by proto měli vyslat
najdete v publikaci Vývoj obce v letech 2007 až jasný signál o tom, co v obci chtějí a potřebují
2014, na které usilovně pracuji a kterou obdrží- udělat a nedovolit stagnaci a přešlapování na
místě s tvrzením, že něco nejde.
te do svých domácností po volbách.
Samozřejmě nelze získat dotace úplně na
všechno. Obec musí investovat do oprav a údržby svého majetku také vlastní zdroje. Tak byla
např. opravena střecha hasičské zbrojnice a sakristie, kaple má nové okapy a v obou objektech
byla vyměněna okna. V sokolovně byla položena nová krytina a oplechována střecha. Nejvíce
finančních prostředků si vyžádala rekonstrukce
tělocvičny TJ Sokol Chvalíkovice před oslavou
50. výročí jejího otevření. Po všech těchto a dalších akcích budu předávat úřad bez dluhů. Naopak, stav na účtu ke dni předání bude téměř
6 mil. Kč.
Volební období sice končí, ale práce pokračují. Mezi investice, které jsou zadány a budou
realizovány do konce roku, patří rekonstrukce
chodníků v ulicích za obecním úřadem směrem
k podnikatelské zóně. Začala už úprava pozemků po vykácené třešňové aleji, na nichž bude
vysázena (jak bylo slíbeno) nová alej pro příští
generace. V kapli sv. Michaela Archanděla bude
obnovena dřevěná podlaha a restaurovány lavice, zábradlí a dřevěné prvky, které jsou napadeny červotočem. V interiéru obecního úřadu by
měla být instalována vitráž.
Práce pro obec je nekonečný proces. V žádném
momentě nelze říci - tak a teď je všechno hotovo,
vyřešeno a vyřízeno. Tak to není a nikdy nebude.
Co však považuji za důležité je, aby nové vedení
obce mělo na co navázat, aby mimo svůj program mělo k dispozici alespoň studie či záměry
pro zvelebení obce. Jinak řečeno, aby bylo připraveno reagovat v případě vyhlášení dotačního titulu, ze kterého bude možno čerpat finance.
Proto je zpracována projektová dokumentace na
vybudování komunikace Za Humny (čekáme jen

Za uplynulé období jsme dosáhli určité úrovně
a domnívám se, že jsme společně obec posunuli zas o kousek dál. Jsou však i záležitosti,
které se přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo dokončit. Jsou to rybníky a územní plán.
Rybníky se po oddělení obce od Opavy v roce
1992 staly majetkem státu a bohužel se nám
je dosud nepodařilo získat zpět. V současné
době jsou předmětem soudního sporu a bude
záležet na novém zastupitelstvu, zda bude
soudní spor dotažen, nebo bude zvolena jiná
varianta. Pokud jde o územní plán obce, práci
jsme odvedli, ale k jeho vydání dojde zřejmě až
v závěru tohoto roku.
K ohlédnutí patří i ocenění těch, se kterými jsem
spolupracovala. Děkuji všem zastupitelům, kteří
se vystřídali za dvě volební období. Mé poděkování patří také Bohuslavě Rozsívalové, účetní a pracovnici, která vykonává další rozsáhlou
agendu. Musela se po celou dobu mého starostování neustále učit novým věcem, a přesto
bezchybně pracovala zejména v oblasti účtování dotačních prostředků. Děkuji i pracovníkovi
údržby Zdeňkovi Štěbrovi ml., za jeho aktivní
přístup k práci a nápaditost, se kterou řešil
vzniklé problémy. Děkuji všem občanům, kteří
se aktivně zapojili do práce pro obec, slovem
nebo skutkem se snažili podpořit vedení obce
v úsilí o zkrášlení a zlepšení kvality života v našich Chvalíkovicích.
Jako voličům vám přeji šťastnou volbu pro dobrou budoucnost obce a svému nástupci (nástupkyni) mnoho úspěchů, pevné nervy a spoustu
životní energie a také optimismu, protože bez
těchto vlastností se „starostovat“ nedá.
Lenka Zaoralová, starostka

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 19. května

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Chvalíkovice ke dni 31. prosince 2013. Schválilo také
závěrečný účet obce za rok 2013, jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
obce bez výhrad.
Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí příspěvku na nákup cen ve výši 3 000 Kč pro účastníky
turnaje v kuželkách konaného při příležitosti oslav Dne otců, mimořádný příspěvek pro
TJ Sokol, mužstvo „A“ kuželkářů, ve výši 7 500 Kč,
což je 50 % prostředků na úhradu nájmu čtyřdráhové kuželny v Opavě.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o záměru prodeje pozemku par. č. 757.
Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru,
informaci o odeslání žádosti o platbu z OPŽP,
informaci o záměru pořídit novou pamětní desku

Možnost dalšího vzdělání
Ve spolupráci s firmou Eversta s.r.o. umožňuje
naše obec další vzdělávání občanů. Uskutečňuje se tak v rámci grantového projektu „Rozvoj
obecných kompetencí v rámci Olomouckého
a Moravskoslezského kraje“, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních
fondů a ze státního rozpočtu.
Vzdělávání proběhne ve třech samostatných
kurzech: základy podnikání, rozvoj IT znalostí
a dovedností a finanční a spotřebitelské gramotnost. Jednoho kurzu se může zúčastnit maximálně 15 osob, proto neváhejte s přihláškou.
Pro účastníky dvou kurzů v jednom dni je zajištěno občerstvení. Na závěr bude účastníkům
vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.
Kurzy jsou určeny pro ekonomicky aktivní občany, kteří ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili na trh práce. Termíny a témata naleznete na
http://eshop.everesta.cz/dotovane-kurzy.html.
V případě vašeho zájmu kontaktujte Kateřinu
Solařovou, manažerku aktivit, katerina.solarova@everesta.cz , telefon 734 752 140.
V naší obci se připravovaly první kurzy na pondělí 29. září (9.00 - 12.00 h. „Základy práce s PC“
a 13.00 - 16.00 h. „Půjčky, úvěry“).
(oú)

k pomníku osvobození se jmény našich občanů,
kteří zahynuli ve II. světové válce.
Jednání zastupitelstva 23. června

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014, záměr prodeje pozemku parc. č.
757 o výměře 192 m2, název ulice U Chodníku
a finanční příspěvek na Obecní sportovní den
ve výši do 15 000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření obce za leden až květen 2014, zprávu
o připravovaném Obecním sportovním dnu a informaci o průběhu oslav Dne otců.
Jednání zastupitelstva 4. srpna

Zastupitelstvo schválilo vydání publikace (300 ks
za dohodnutých podmínek), která bude informovat občany o práci zastupitelstva a životě
obce za uplynulá dvě volební období.
Dále schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014, poskytnutí příspěvku na letní soustředění minižáků - fotbalové přípravky ve výši 4 000 Kč, zadání
mimořádného auditu z důvodu ukončení mandátu starostky řádnými volbami.
Zastupitelstvo doporučilo starostce odsouhlasit
předloženou smlouvu o podnájmu restaurace
a salónku.
Zastupitelstvo odložilo do doby zjištění úředního postupu a nutných povolení a schválení příslušnými úřady rozhodnutí o doplnění pomníku
osvobození o desku dle návrhu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru, zprávu kontrolního výboru, informaci o přípravě a organizaci Obecního sportovního dne 30. srpna, informaci o probíhajících
stavebních pracích (oprava vitráže z průčelí č. p.
120, zabudování oken v průčelí č. p. 120, opravy
komunikací a probíhající rekonstrukce chodníků I. etapa ulice Náplatkova a Vršůvka, II. etapa
Kolmá ulice, části Strmé a Náplatkovy ulice. Dále
vzalo na vědomí výsledky měření radarem za období leden až červen.
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)

Zvolíme nové zastupitelstvo
Komunální volby se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října. Volební místností je zasedací místnost obecního úřadu. Volit můžete v pátek od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin. Volič se musí prokázat občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo platným cestovním
průkazem.
Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik členů má zastupitelstvo.
Hlasy může rozdělit mezi vice kandidátek a na
volebním lístku „křížkuje“ jména celých kandidátek či jednotlivých kandidátů. Preferenční hlasy

funguji jinak než ve volbách do sněmovny. Hlasy se
sčítají primárně podle volebních subjektů a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Vyzkoušejte si to na http://volby.rovnou.cz/.
V naší obci jsou registrována čtyři seskupení:
Nezávislí pro Chvalíkovice, PRO Chvalíkovice
- Perspektivní Rozvoj Obce, Sdružení nezávislých kandidátů a Štěpánka Obročníková.
Vedení obce nabídlo všem možnost prezentovat
se v tomto čísle zpravodaje. Na straně 9 jsou uveřejněny příspěvky těch, kteří tuto možnost využili, a v podobě, v jaké je dodali. (Příspěvky nebyly
redigovány, ani jazykově upravovány.)
(r)

Chodili jsme dlouhá léta okolo ní a přitom ne
všichni věděli o její historii. V roce 1963 nám naši
kmotři ze Železného Brodu darovali pozoruhodnou vitráž. Byla vyrobena v tehdejším národním
podniku Železnobrodské sklo a měla krášlit naši
sokolovnu. Jenže ta už byla v té době dokončena a zkolaudována a pro vitráž v ní nebylo možné najít důstojné umístění. O něco později byla
postavena nová mateřská škola (kolaudace proběhla v roce 1973). Vitráž našla své místo v jejím
průčelí. Byla dominantou hlavního schodiště.
Od té doby se mnoho změnilo. Mateřská škola se přestěhovala do rekonstruované budovy
obecního úřadu. Objekt s číslem popisným 120
se stal domem služeb, ve kterém jsou i tři byty.
V nedávné minulosti v něm byla vyměněna okna a
nyní ho čeká zateplení (viz článek Architektonická
studie objektu č. p. 120). Luxfery, které lemovaly
vitráž, jsou odstraněny a své místo z technických
důvodů ztratila i naše vitráž. Řešením rekonstrukce tohoto objektu bylo pověřeno architektonické
Studio ARCHE‘S z Opavy. Ing. arch. Jiří Horák
přišel s návrhem umístit vitráž do vstupu obecního úřadu. Myšlenka této důstojné prezentace
byla přijata naším zastupitelstvem. Jenže jeden
problém tu byl. Vitráž byla již silně poznamenána
„zubem času“ a vyžadovala si komplexní opravu.
V Opavě ani okolí jsme nenašli firmu, která by
takovou specifickou věc dokázala udělat. Obrátili
jsme se o pomoc k těm, kteří nám už několikrát
pomohli. Do Železného Brodu putovala naše
prosba, jestli by nám nemohli poradit, jak na to.

Nejenže poradili, ale také zajistili odborníka na
vitráže Davida Roskovce. Ten k nám přijel a spolu s pracovníkem obecního úřadu Zdeňkem Štěbrou 17. července letošního roku demontoval
vitráž. Vůbec to nebylo jednoduché, oba by vám
mohli o těžkostech vyprávět. V železnobrodské dílně Davida Roskovce pak naše vitráž byla
odborně repasovaná a už v polovině srpna se vrátila do Chvalíkovic. Je jako nová! K vidění ale není,
protože je zatím dobře uložena a zabalena, aby
nedošlo k jejímu poškození. V interiéru obecního
úřadu by měla být instalována do konce roku, ale
možná to bude dříve. Snad by tady mohla být
tečka, ale nebude. O jedné věci zatím nebyla řeč.
Náročná repase vitráže nebyla levnou záležitostí. Faktura výrazně přesáhla částku 20 000 Kč.
V úterý 16. září přišel ze Železného Brodu mail
podepsaný starostou André Jakubičkou. Stálo
v něm, že Zastupitelstvo města Železný Brod na
svém zasedání 15. září rozhodlo, že jestliže jejich
předchůdci v šedesátých letech minulého století věnovali Chvalíkovicím hodnotnou vitráž, oni
nám darují její opravu, aby toto dílo neznámých
železnobrodských sklářů nadále v plné kráse připomínalo hezké vzájemné vztahy datující se od
konce II. světové války.
Nezbývá nám než poděkovat tamnímu zastupitelstvu, starostovi André Jakubičkovi a místostarostovi Ing. Miloslavu Loumovi za vstřícný
přístup a nevídanou ochotu a samozřejmě také
Davidu Roskovcovi za to, že naší vitráži vdechl
novou krásu.
Lenka Zaoralová

Vitráž bude zdobit obecní úřad

Máme vicemistryni světa!
V posledních srpnových dnech se v Praze konalo let členkou hradeckých MAŽORETEK CHARLIE.
mistrovství světa v mažoretkovém sportu. V kate- Jejími trenérkami jsou Marcela Tesařová, Lucie
gorii seniorek tam vynikajícího úspěchu dosáhla Bernhauerová a Sylvie Kociánová. Být výbornou
mažoretkou znamená nejen
čtrnáctiletá Barbora Víchová
naučit se jednotlivé prvky,
(na snímku dole první zleva).
Své umění předvedla spolu
natrénovat sestavy, propotit
se Sylvii Kocianovou, Katena tréninku mnoho triček,
řinou Uvírovou, Kateřinou
ale jak dodává její maminka,
Pavelkovou, Barborou Hozohlavně se naučit disciplíně.
vou, Karolínou Vincurkovou
Skvělé vystoupení na misa Sárou Raabovou v kategotrovství světa bylo „třešničrii mini mix (hůlka a třásně).
kou na dortu“ za její kariérou.
Vystoupení bylo rozhodčími
V současné době chodí do
hodnoceno jako jedno z nej9. třídy raduňské základní školepších a v konkurenci dalších
ly a mažoretkový sport mění
skupin (mj. z Chorvatska, Polza kuželky. Chce následovat
ska a Maďarska) vybojovala
svého bratra, který je v tomto
titul II. vicemistryně světa.
sportovním odvětví čtvrtý na
Barbora Víchová je už devět
světě.
Karel Stuchlík

Nechyběli belgičtí obři z Chvalíkovic
Tradiční výstava drobného zvířectva, kterou připravili chovatelé,
se konala v polovině srpna. Mezi
exponáty v hradeckém Areálu chovatelů ani letos nechyběli belgičtí obři Josefa Cihláře,
předsedy Základní organizace
Českého svazu chovatelů v Hradci nad Moravicí. S těmito králíky
získal už řadu ocenění. Na hradecké výstavě předvedl několik

Domácí představení
mladých hasičů
Po třetím kole letošní Opavské ligy mladých
hasičů v Malých Hošticích, patřilo našim mladším v celkovém pořadí čtvrté místo, starší byli
dvanáctí. Páté kolo se v době uzávěrky připravovalo ve Chvalíkovicích. Zahájení soutěže v požárním útoku a ve štafetě požárních dvojic bylo
stanoveno na 9.00 hodin. K chvalíkovické tradici patří i soutěž „O putovní pohár starosty obce
Chvalíkovice“ v kategorii starších i mladších hasičů.
(r)

exemplářů belgického obra divoce zbarveného
a belgického obra železitého. V expozici drůbeže
mě zaujal malý kohout, který se před objektivem fotoaparátu choval jako skutečně zkušený
výstavní matador. Bohatě zastoupeni byli i holubi, mezi nimiž nechyběli koburští skřivani, český
rejdič, německý výstavní černý strak, budapešťský vysokoletec či slezský barevnohlávek černý.
Do Hradce se tentokrát sjelo 49 chovatelů nejen
z blízkého okolí, ale i z Dětmarovic, Dolní Lutyně a Bílčic. Vedle češtiny byla na výstavě slyšet i
polština a slovenština, protože, jak mi řekl Josef
Cihlář, hosty výstavy byli i přátelé ze zahraničí.
Text a foto: Karel Stuchlík

Architektonická studie objektu č. p. 120
Stavebním záměrem investora, kterým je obec
Chvalíkovice, je realizovat nástavbu a zateplení
stávajícího objektu. Ten je určen pro bydlení a provozování služeb. Nástavbou lze získat další dvě
bytové jednotky o velikosti 3+kk. V rámci studie
je navržena i úprava vstupního portálu a oken
na schodišti a dále využití ploché střechy jednopodlažní přístavby jako terasy jednoho z bytů
ve druhém nadzemním podlaží. Studie počítá
s variantou zateplení objektu v první
etapě a vybudováním nástavby ve
druhé etapě podle finančních možností investora.
Koncepce studie (je k nahlédnutí na
obecním úřadu) nástavby respektuje
stávající tvar budovy a koresponduje
se střechou sousedního objektu místního obecního úřadu. Nástavba bude
tvořena mansardou. Úprava vstupního portálu a oken na schodišti spočívá ve sjednocení hmoty hlavního

vstupu. Stávající vitráž na schodišti byla demontována, repasována a následně bude vystavena
ve vstupní hale obecního úřadu. Místo vitráže
a luxfer jsou na schodišti nová okna. Střecha
západní jednopodlažní přístavby bude upravena
tak, aby na ní vznikla terasa pro jedenz bytů. Příjezd k objektu včetně parkování zůstane v současné podobě, která plně vyhovuje.
Zpracováno z podkladů Studia ARCHE‘S

Jak by se mohla změnit naše náves
Dnes má tvar podlouhlého zploštělého oválu,
který je ohraničený Železnobrodskou ulici. Ta se
na návsi rozdvojuje. Dominantou je kaple sv. Archanděla Michaela přístupná pouze bariérově
schodištěm. Na kapli navazuje zahrada, která
byla před několika lety osázená novou zelení.
Pod zahradou směrem k bývalé škole je terénní stupeň, který opticky tvoří „záda“ pomníku
občanů padlých v 1. a 2. světové válce. Ve spodní části návsi stojí objekt bývalé školy, který je
ve špatném stavu. V přední části je u něj neudržovaná zahrada s kůlnami. Na návsi je konečná
zastávka městské hromadné dopravy (MHD)
s točnou pro autobusy.

Varianta 1

Zahrnuje demolici objektu bývalé školy, pojímá
náves jako celek a vytváří z ní klidovou zónu
s historickou dominantou kaple. Zbouráním
domu se získá volné prostranství od zastávky
až ke kapli, které se využije k vytvoření parčíku.
Kaple se stane urbanistickou dominantou návsi.
Druhou takovou dominantou a jakýmsi protipólem kaple bude pomník padlým v 1. a 2. světové

válce. Ten bude umístěn zhruba v místě dnešní zastávky MHD na osu parčíku. Pomník bude
směrem k ulici České školy obstavěn půlkruhovou kamennou zídkou z místního pískovce. Z rohů parčíku povedou mlatové pěšiny, které se
před pomníkem spojí v plochu, na které mohou
probíhat vzpomínkové akty. Vzhledem k tomu,
že náves se svažuje v obou směrech, bude plocha před pomníkem vyvýšena. Trojúhelník zeleně, který vznikne spojením dvou pěšin, může
být osázen kvetoucími rostlinami. Po vnějších
stranách pěšin navrhujeme řadu menších,
pomalu rostoucích stromů. V místě, kde stála
budova školy, bude pamětní deska. Na obvodu
základů domu budou do trávy osazeny kameny
či kvetoucí rostliny.
Sjednocená pěšina bude směřovat kolem lípy
ke kapli. Podél pěšiny přibudou lavičky. Před
kaplí se pěšina rozdvojí a vznikne kvetoucí trojúhelník. Jedna část pěšiny půjde ke stávajícím
schodům, druhá bezbariérová bude směřovat
na opačnou stranu. Součástí osvětleni parčíku
bude i reflektorové nasvícení kaple. Zastávka
(pokračování na straně 8)

Obecní sportovní den
Prázdniny jsme 30. srpna ukončinebo povzbudit sportovce, hrála k poslechu country skupina
li sportovním odpolednem a benátskou nocí v areálu TJ Sokol
„Smečka“ z Fulneku. Během
Chvalíkovice. Pro všechny přícelého odpoledne bylo zajištomné byly od 14.00 hod připratěno občerstvení a také bylo
postaráno o pitný režim. V podveny soutěže jako kuželky, stolní
tenis či běh pozpátku. V průběvečer pak proběhlo vyhlášení
výsledků malé kopané. Putovní
hu odpoledne se mezi sebou
pohár obce Chvalíkovice vyboutkali v malé kopané zástupci jednotlivých složek - Obec
jovalo družstvo Starých pánů
a byli vyhlášeni vítězové prvChvalíkovice, Staří páni, Přípravního ročníku „Běhu pozpátku“.
ka fotbalu, Stolní tenisté, Kuželkáři a SDH Chvalíkovice. Pro některé neaktivní Soutěž dospělých vyhrál Patrik Lazecký s časem
hráče to bylo vyčerpávající, ale zábavné odpo- 10,09, na druhém místě se umístil Jaromír Tvrdý
ledne. Samozřejmě bylo pamatováno i na naše a třetí místo vybojoval Adam Binar. V kategorii
děti. Pro ně bylo připraveno několik soutěží. Za dětí zvítězil Jonas Mückstein s časem 13,06, na
splnění získaly děti lístek, který mohly proměnit druhém místě skončila Anna Nedělová a třetí
za volný vstup na skákací hrady. Dále bylo pro místo obsadila Klára Bártová. Uvidíme, komu
děti připraveno malování na obličej. Hřiště pak se podaří tyto časy v příštím ročníku překonat.
bylo plné spidermanů, nejrůznějších víl a prin- Večer pak byl ukončen Benátskou nocí se skupicezen. Ke sportu patří také zdravý životní styl. nou „Špek band“.
Stánek věnovaný správné životosprávě při- Pobavili jsme se, zasportovali jsme si a tak by to
pravilo „Wellness centrum radosti“. Nejenom mělo být. Pevně věříme, že se tato akce stane
dětem ale i nám dospělým ukázali, kolik cukru tradicí a příště přijde i více občanů Chvalíkovic.
je v různých nápojích, pomocí kartiček jsme Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
se seznamovali se zdravými potravinami. Pro na obecním sportovním dnu podíleli. (Další fotty, co si přišli jen popovídat se svými známými ky na stranách 11 a 12.)
Text: Monika Halšková, Stanislava Hendrychová, foto: Karel Stuchlík

Jak by se mohla změnit naše náves
(pokračování ze strany 7)
MHD bude přemístěna před dům č. p. 32 (vedle
kaple) a zastřešena typizovaným přístřeškem.
Točna se přesune k hasičské zbrojnici, kde bude
zřízena další zastávka. Nádoby na tříděný odpad
se posunou a díky tomu přibudou čtyři parkovací místa.

Varianta 2

Objekt bývalé školy zůstane a bude zrekonstruován. Podmínkou je, aby vedení obce nalezlo
jeho důstojné využití. Plocha před ním bude
upravena a pozemek oplocen (např. spodní část
z kamene, horní část ze dřeva). Plocha mezi oplocením a dlážděnou cestičkou bude mlatová. Od
zrekonstruovaného objektu povede mlatová
pěšina kolem lípy směrem ke kapli (bezbariéro-

vý přístup). Pomník zůstane na původním místě, plocha před ním bude upravena, vydlážděna, osazeny lavičky a současná betonová zídka
bude vyzděna z kamene použitého i před objektem bývalé školy a na zastávce. Zastávka a točna
MHD zůstanou na původním místě.
Čemu dává přednost zpracovatel Studio
ARCHE‘S? „Podle našeho názoru je varianta 1
ucelenějším řešením. Bude srozumitelná i pro další generace a zaručuje, že náves jako celek bude
patřit všem obyvatelům obce. Nestane se, že kvůli
nedostatku financí se objekt školy prodá do soukromých rukou a obec nebude mít do budoucna
možnost ovlivnit vzhled a funkci návsi.“
Kompletní urbanistická studie je k nahlédnutí
na obecním úřadu.
Zpracováno z podkladů Studia ARCHE‘S

Sdružení nezávislých kandidátů

PRO Chvalíkovice – Perspektivní Rozvoj Obce
Vážení spoluobčané, rozhodování, komu dát svůj hlas, není jednoduché.

Většina voličů však přistupuje k volbám zodpovědně, se znalostí minulosti, s posouzením
přítomnosti a svým hlasem se rozhoduje pro budoucnost.
Právě budoucnost naší obce je prioritou našeho sdružení nezávislých kandidátů. Náš
volební program je postaven na reálných základech, a slibujeme jen to, co je uskutečnitelné
a co sama obec může ovlivnit.





Některé z klíčových témat našeho volebního programu
Blíže občanům (obecní zájezd, vítání občánků, společná setkání s občany nad historií)
Podporu pro živnostníky a firmy (zprostředkování kontaktů a nabídek)
Spolupráce s místními spolky (TJ Sokol, SDH, Rybářský spolek, sdružení Maršovec)
Infrastruktura a výstavba (třetí zastávka MHD u hasičárny, opravy chodníků, atd.)
1.
2.
3.
4.

Naši kandidáti:
Radim Hlaváč
5. Jaroslava Mücksteinová
Ing. Dalibor Krejčiřík
6. Mgr. Vlastimil Holíček
Jaroslav Németh
7. Rostislav Beinhauer
Zděnek Štěbra

Kompletní znění programu najdete na stránce volby2014.chvalikovice.com
Závěrem přejeme všem spoluobčanům mnoho zdraví a životní pohody.

Vážení občané,
žijeme všichni v naší obci a není nám její osud lhostejný. Chceme také přispět k jejímu
rozvoji a soužití mezi lidmi. Ucházíme se proto v nadcházejících volbách o Vaši přízeň.
Pokud Vás náš program osloví, budeme rádi, když nám dáte hlasy.
Seznam kandidátů: NEZÁVISLÍ PRO CHVALÍKOVICE
1. Gibes David
5. Nedopilová Olga
2. Halšková Monika
6. Věntus Radomír
3. Hendrychová Stanislava
7. Pracný Tomáš
4. Věntus Roman
Volební program
pomoc při rozvoji sportovních aktivit dětí a mládeže
podpora místních spolků a jejich vzájemné spolupráce
nabídnout aktivity všem věkovým kategoriím
větší komunikace s občany formou diskusí a besed
určit priority obce a dle možností dále řešit
respektovat připomínky občanů
dokončit rozdělané projekty
navázat na práci předchozího zastupitelstva (např. veřejné komunikace, budova
č. 48 apod.) a spolupráce s okolními obecními úřady
získat další dotace pro rozvoj obce (např. rozšíření víceúčelového hřiště,
rozšíření dětského hřiště apod.)
podpora místních firem při zakázkách v obci

Zdařilé fotbalové soustředění
Příští den ráno byly do 7.00 h. téměř všechny děti
vzhůru. Následovala rozcvička, ranní hygiena, chutná snídaně a lehčí trénink. Zpestřením programu
pro děti bylo „zastavování“ místní svatby. Moc jim
to v nových dresech slušelo! Následoval druhý trénink. Byl ostrý, protože zápasy se blíží. Maminky
připravily výborný oběd - rajskou polévku a bramborovou kaši s kuřecím řízkem. Na odpoledne
se všichni moc těšili. Jelo se do Heiparku v TošoVe dnech 8. - 10. srpna se uskutečnilo fotbalové vicích. Děti si vyzkoušely bobovou dráhu, velké
soustředění našich malých fotbalistů. Této akce trampolíny, různé prolézačky, skákačky a koupase zúčastnilo dvacet dětí a dvacet
dospělých.
V pátek 8. srpna jsme se sešli na hřišti
u sokolovny. Chlapi začali stavět vel- Na letošní sezonu jsme připraveni. Nově jsme hráče zareký vojenský stan, holky připravovaly gistrovali jako členy Fotbalové asociace České republiky.
vše potřebné pro stanování a trenéři Na podzim čekají mini žáky - mladší přípravku ve skupině
se věnovali malým fotbalistům. Po B následující utkání:
tréninku nejenom dětem vyhládlo,
ale i tatínci se při stavění pěkně zapo- čtvrtek 4. 9. 17.00 Suché Lazce - Chvalíkovice
tili. K večeři se podávaly opečené pondělí 8. 9. 17.00 Chvalíkovice - SFC Opava
párky. Po ní trenéři připravili zábavný čtvrtek 11. 9. 17.00 Hradec n. M. „B“ - Chvalíkovice
večer plný soutěží, do kterých se také středa 24. 9. 16.30 Chvalíkovice - Hradec n. M. „A“
zapojily maminky hráčů. Všichni jsme pondělí 29. 9. 17.30 Kylešovice - Chvalíkovice
se velice nasmáli. Ve 22.00 hodin byla středa 8. 10. 16.00 Chvalíkovice - Budišov n. B.
večerka. Všechny děti spaly ve vojen- pondělí 13. 10. 16.00 Štítina - Chvalíkovice
ském stanu. Bylo to pro ně velké dob- Neváhejte a přijeďte podpořit naše fotbalisty!
rodružství.
liště. Spoustu zábavy jsme si užili také díky finančnímu příspěvku Obecního úřadu Chvalíkovice.
Děti tímto moc děkují. Večer bohužel začalo pršet,
Opavský BIKE SPORT CLUB pořádá v sobotu 18. říjproto jsme stan, který měl
na již čtvrtý ročník běhu Silesia kros marathon.
původně stát nahoře u haStartuje se v Raduni a běžci absolvují trať, která
sičské zbrojnice, ani nestavede přes Vršovice, Chvalíkovice a Hradec nad
věli. Společně jsme poveMoravicí do Opavy. Organizátoři očekávají na
čeřeli gulášek, děti se postartu až 200 závodníků. Protože poběží i přes
bavili a pak jsme se rozešli
naši obec, přijďte je povzbudit!
(r)
do svých domovů. Ráno
jsme se sešli na snídani.
Byl to velice zdařilý víVydává Obec Chvalíkovice, České školy 11, 747 06 Chvalíkovice, kend. Děkujeme trenéIČO: 00849685. Evidence periodického tisku: MK ČR E 21120.
rům Davidu Gibesovi a Martinu Glazarovi, rodičům za aktivní přístup, pomoc a chutné občerVychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
stvení, obecnímu úřadu za příspěvek, TJ Sokol
Tisk: OPTYS s.r.o., Opava. Uzávěrka čísla byla 29. září 2014.
Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikoviChvalíkovice také za finanční příspěvek a SDH
ce.cz nebo dodejte osobně na obecní úřad. Žádosti o inzerci
Chvalíkovice za spolupráci, poskytnutí prostor
posílejte na adresu starosta@chvalikovice.cz.
a zapůjčení stanu.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 20. listopadu 2014.
Monika Halšková

Žijeme fotbalem

Maraton přes Chvalíkovice

ZPRAVODAJ OBCE CHVALÍKOVICE

Obecní sportovní den
30. srpna 2014

Obecní sportovní den
30. srpna 2014

