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červen 2015

www.chvalikovice.cz

CHVALÍKOVICE
V červnu oslavíme dvě kulatá výročí!
Vážení občané!
Slavnost, kterou obec Chvalíkovice a sbor dobrovolných hasičů pro Vás pořádá, je myšlena jako
celoobecní. Bude se konat u příležitosti 570. výročí první zmínky o Chvalíkovicích a 120. výročí
založení hasičského sboru.
Dovolujeme si Vás spolu se členy zastupitelstva a sborem dobrovolných hasičů pozvat ve
dnech 20. a 21. června do areálu naší tělovýchovné jednoty, kde pro Vás bude přichystán bohatý
kulturní program, včetně ukázky dovedností našich dětí - mladých hasičů a fotbalové přípravky.
Rovněž bude ukázka staré koňské stříkačky.
Také další program je připravován s jediným cí-

lem - příjemného prožití svátečního dne ve Chvalíkovicích. Z kulturního programu například vybírám vystoupení skupiny Ready Kirken, dále pak
Marka Ztraceného, historického šermu či večerní
ohňovou show. Další podrobnosti programu naleznete na stránkách obce www.chvalikovice.cz.
Pro děti bude přichystán skákací hrad, malý
kolotoč, trampolína aj.
Stejně tak jako hezký program, připravujeme
i chutné občerstvení. Tak neváhejte a přijměte
toto srdečné pozvání a o červnovém víkendu se
přijďte pobavit.
Na slavnostní shledání s Vámi se těšíme!
Radim Hlaváč, starosta

Sponzory oslav jsou:
Vlastimil Groda, Dagmar Valentová, Alexander Virág, Kovovýroba Ing. Václav Černín

Připomenuli jsme si osvobození Chvalíkovic

V pátek 24. dubna jsme si připomenuli 70. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Tradice tohoto
vzpomínkového aktu byla obnovena ve spolupráci vedení obce a kulturní komise před čtyřmi léty. Letos
byl jeho průběh o to slavnostnější,
že starosta Radim Hlaváč společně s místostarostou Ing. Daliborem Krejčiříkem odhalili nový pomník. Připomíná památku našich
občanů, kteří za 2. světové války zahynuli. Ve svém vystoupení Radim Hlaváč mj. řekl:
„Dnes jsme se opět sešli na tomto pietním místě,
abychom si připomněli 70. výročí osvobození naší
obce. Není už moc pamětníků, kteří osvobozovací
boje zažili, proto si dovolím pro připomenutí pár
slov k průběhu osvobozovacích bojů. Když se na
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sklonku války přiblížila fronta, stálo ve Chvalíkovicích 77 domů a bydlelo zde 481 obyvatel. Při přechodu fronty bylo 12 obytných domů zcela zničeno
a ostatní byly z větší či menší části poškozeny.“
Desítky přítomných si mohly prohlédnout nejen
nový vzpomínkový památník, ale také výstavku
fotografií, jejíž autoři zachytili Chvalíkovice v roce 1945. Vystaveny byly
i dokumentární snímky z výstavby
vodovodu, mateřské školy či odhalení památníku Ferdinanda Vaška.
Že si je s velkým zájmem všichni
přítomni prohlíželi, není třeba dodávat. Mezi účastníky pietního aktu
byli i pamětníci, kteří osvobození
obce osobně pamatují. I oni byli
mezi těmi, kteří k novému pomníku
položili kytice a zápalili svíčku.
Text a foto: Karel Stuchlík

PROGRAM OSLAV
ČERVNOVÝCH VÝROČÍ
pátek 19. června
18.00

taktické cvičení jednotek požární ochrany
(dálková doprava vody z rybníka u bývalého JZD ke starému obecní-		
mu úřadu)

sobota 20. června
12.30
sraz u zastávky autobusu na točně, společný odchod do kaple
13.00 - 14.00 mše svatá, svěcení sv. Floriána,
společný odchod na hřiště za doprovodu dechové hudby Veselka
15.00 - 18.30 oficiální zahájení v areálu TJ Sokol
koncert dechové hudby Veselka
vystoupení dětí ze sboru dobrovolných hasičů
vystoupení fotbalové přípravky
ukázka hasičské techniky
18.30 - 19.30 koncert skupiny Ready Kirken
20.00 - 20.30 vystoupení skupiny historického šermu
21.00 - 22.00 koncert zpěváka a skladatele Marka Ztraceného
22.15 - 22.30 ohňová show
22.30 - 2.30 benátská noc v režii DJ Petra Sniegoně
Občerstvení zajištěno. Pro děti bude připraven skákací hrad, kolotoč a trampolína.

neděle 21. června
10.00 - 11.00 slavnostní schůze sboru dobrovolných hasičů v tělocvičně TJ Sokol
Chvalíkovice
14.00 - 15.00 slavnostní průvod od hasičské zbrojnice na hřiště TJ Sokol Chvalíkovice
za doprovodu Hradeckého dechového orchestru
15.00 - 16.00 hasičské odpoledne na hřišti (ukázky hasičské techniky - stará garda
s koňskou stříkačkou, ukázka činnosti mladých hasičů, džberovky pro
děti, technický zásah jednotky požární ochrany, představení koňské
parní stříkačky z Hradce nad Moravicí, luštění hlavolamů p. Lederera
z Větřkovic
K poslechu bude hrát dechová hudba a děti se mohou těšit na bohatý program.
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice

Jednání zastupitelstva 21. dubna

Jednání zastupitelstva 19. května

Zastupitelstvo mj. schválilo účetní závěrku obce
Chvalíkovice sestavenou k 31. 12. 2014 a závěrečný účet obce za rok 2014, jehož součástí je zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad.

Zastupitelstvo mj. schválilo záměr pronájmu části pozemku p. č. 1186 cca 900 m2 a záměr prodeje
pozemku p. č. 131/1 k. ú. Chvalíkovice o výměře
379 m2.

Zastupitelstvo schválilo zvýšení nájemného v bytě
č. 2 domu č. p. 120 z důvodu ukončení regulovaného nájemného, a to za nájem v místě a čase obvyklém. Zastupitelstvo pověřilo starostu zjistit nájem
v místě a čase obvyklém a zaslat nájemci bytu č. 2
v domě č. p. 120 oznámení o zvýšení nájemného.

v 16.30 hodin.

Dále schválilo rozpočtové opatření č. 1 /2015, znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebSchválilo také poskytnutí příspěvku 15 000 Kč na nosti inženýrské sítě pro SmVaK a znění smlouvy
dopravu pro děti z naší obce na poznávací a vzdě- o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009297/01
lávací zájezd do Řecka, který organizuje Občanské ul. České školy 7 RD.
sdružení Natura Opava ve spolupráci se Základní Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o terškolou Raduň.
mínu konání oslav Dne otců dne 6. června 2015
Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním
záměru pronájmu části pozemku p. č. 1186 a jeho
zveřejněním na úřední desce.

Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním
záměru prodeje pozemku p. č. 131/1 o výměře
Schválilo také poskytnutí částky 3 000 Kč na po- 379 m2 a jeho zveřejněním na úřední desce.
hoštění a ceny při pořádání Dne otců.
S celým zněním usnesení se můžete seznáZastupitelstvo vzalo na vědomí organizaci oslav
mit na obecních webových stránkách
Dne matek a zpracovanou projektovou dokuwww.chvalikovice.cz - „úřední deska“.
mentaci projektu komunikace Za Humny.
Zastupitelstvo neschválilo navýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003
Sb. platné od 1. 4. 2015.

Pokud chcete do zápisu nahlédnout na Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme vám
to nejlépe v úředních dnech.
(oú)

Z dávné historie Chvalíkovic
Vynucená modernizace domů

Krčma v poli u Chvalíkovic

V důsledků častých požárů bylo v obci málo starých budov, skoro všechny už byly kryté břidlicí (šifrem). Do r. 1892 se dochovaly jen dvě stará obytná
stavení. Například č. 46 mělo zdi z trámů vylepených hlínou, která se promíchávala se sečkou (slámou). Střechu mělo doškovou a komíny otevřené,
kterými bylo z kuchyně vidět na oblohu. Toto stavení bylo zbouráno v r. 1893.
Na kopanině prý býval kdysi les, který Švédové ve
třicetileté válce vypálili. Z jeho opáleného dřeva byl
postaven statek na č. 33. Byla to jen pověst, protože jiné doklady o jeho stavbě nebyly. Kolem r. 1855
byl tento statek zbourán a ve zdech se nalezly opálené trámy, takže pověst se zakládala na pravdě.

Hradecký hrabě Pruskovský r. 1711 jal se stavěti novou krčmu v poli u Chvalíkovic. Z té příčiny měšťané
opavští spustili veliký křik a vznesli mnohé žaloby, že
tím jejich právo mílové jest porušeno. Zemský hejtman i císař v té při rozhodovali. Ve sporu hradecký
pán zvítězil, poněvadž pro něj svědčila kupní smlouva, kterou předkové jeho r. 1585 o panství hradecké
s císařem Rudolfem II. učinili. R. 1712 měřena jest
„opavská míle“, tj. vzdálenost od posledního domku
v Opavě až do dědiny Chvalíkovic. Naměřeno bylo
1484 prutů, což není ještě míle, která má 1500 prutů.
Měřilo se zvláštní komisí po jízdných cestách.
Připravil: Karel Stuchlík dle Kroniky
jednotřídní obecné školy ve Chvalíkovicích
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Bude třetí autobusová Nové rolety v sokolovně
Dalšího vylepšení se dočkala naše tělocvična v sozastávka v obci?
kolovně. Obec v ní investovala 23 265 Kč za doV současné době zvažujeme ve vedení obce
otázku výstavby zastávky městské hromadné
dopravy (MHD) u hasičské zbrojnice. Byla by
to třetí zastávka v naší obci. Má své pro i proti.
Pro vybudování hovoří lepší dosažitelnost MHD
pro horní konec Chvalíkovic. S prodloužením
trasy souvisí stavebně technické práce v hasičské zbrojnici a v bezprostředním okolí (přístup
sociálního zařízení pro řidiče, dopravní značení,
točna kolem zbrojnice, zastávka ap.), které si
pochopitelně vyžádají určité finanční náklady.
Navýší se i příspěvek obce na opavskou MHD.
Rádi bychom znali váš názor. Proto připravujeme anketu, ve které se budete moci vyjádřit.
Bude uveřejněna v příštím čísle Zpravodaje
obce Chvalíkovice.
Dalibor Krejčiřík

Oslava Dne matek

dávku a montáž 18 nových rolet. Dodavatelskou
firmou byla ostravská s.r.o. Hawlik a sons. Tuto
novinku jistě přivítají všichni sportovci, kteří tělocvičnu využívají.
Radim Hlaváč

Letos výjimečně v září
Dětský den bude, ale ne v tradičním červnovém
termínu, nýbrž až v září. Vzhledem k oslavám
570. výročí první zmínky o obci a 120. výročí založení hasičského sboru se pořadatelé rozhodli
přesunout oslavu Dne dětí na našem hřišti až po
skončení letních prázdnin. O přesném termínu
budete včas informováni.
(oú)

Publikace o historii obce
Publikaci o historii Chvalíkovic, která v době uzávěrky měla pracovní název Kalendárium a střípky z kronik obce Chvalíkovice u příležitosti
570 let, Historie sboru dobrovolných hasičů
u příležitosti 120 let založení sboru, připravují
Stanislava Hendrychová a Jaroslava Mücksteinová. Vydavatelem je obec a po dokončení bude
distribuována do všech domácností.
(oú)

Každoročně si druhou květnovou neděli připomínáme Den matek. Chvalíkovickým maminkám
a babičkám poblahopřálo k tomuto pěknému
svátku i vedení obce, a to zakoupením vstupenek
na představení do Slezského divadla v Opavě,
což už se stalo téměř tradicí. O tom svědčil i plný
autobus speciálně přistavený pro tuto příležitost.
Letos, 14. května, „dámská jízda“ zhlédla úsměvnou komedii Zdravý nemocný. Společně jsme se V kalendáři připadá tento den zhruba na třetí vípobavily i připily na zdraví. Děkujeme za krásný kend v červnu, ale u nás se bude slavit už v sobokulturní zážitek a těšíme se napřesrok. (Vichy) tu 6. června. Ve Chvalíkovicích je už zaběhnutou
tradicí, že otcové se scházejí v kuželně a vedle
sportovního klání je čeká i dobré občerstvení.
Už 8. ročník turnaje v kuželkách u příležitosti
Dne otců, který pořádá obec za přispění TJ Sokol
Chvalíkovice, začíná v 16.30 hodin. Všichni otcoJak jsme vás informovali v minulém zpravodaji,
vé jsou zváni!
(oú)
byla v únoru instalována ve spolupráci s firmou
LAZNET nová internetová přípojka na obecní
úřad. Současně byl na úřadu obce zřízen bezplatný přístup na internet prostřednictvím WiFi. Jak jistě všichni víte, poplatek za psa v naší obci
Začátkem května byl zahájen zkušební provoz činí 120 Kč za rok a poplatek za odvoz a likvimístního obecního internetu. Potrvá do polo- daci komunálního odpadu je 480 Kč na osobu
viny letních prázdnin. Uvidíme, jaké poznatky pro každého obyvatele obce a rovněž 480 Kč
nám přinese. Na jejich základě doladíme admi- za rekreační chatu s číslem evidenčním. Termín
nistrativu a další kroky tak, aby se k síti mohlo pro zaplacení je 30. června. Nezapomeňte na to
připojit za výhodných podmínek co nejvíce na- a (pokud jste tak již neučinili) stavte se na obecšich občanů.
Dalibor Krejčiřík ním úřadu svůj závazek vůči obci uhradit. (oú)

Den otců

Zkušební provoz nové
internetové přípojky

Termín poplatků se blíží
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Co nového v hasičském sboru?
Večer u vatry

Na oslavách v Opavě

Tradiční setkání občanů u vatry jsme připravili
na sobotu 25. dubna. Předcházel mu „prolet“ čarodějnic některými ulicemi obce (více na str. 11)
až nakonec všechny dorazily na kopec k hasičárně. Malí čarodějové a čarodějnice byli odměněni
párkem a džusíkem. Připravili jsme jim malou vatru k opékání zasloužených párků. Pro dospělé
návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení. K jídlu si mohli dát uzené cigáro nebo pečenou kýtu, k pití co hrdlo ráčilo. Velkou vatru jsme
zapálili po osmé hodině. Počasí nám velice přálo,
účast byla dobrá a ti, kterým se u vatry nejvíce
líbilo, odcházeli domů až v brzkých ranních hodinách. Z našeho pohledu to byla zdařilá akce
a všem, kteří se na ní podíleli, patří upřímné díky.

V Opavě se v závěru dubna oslavovalo 70. výročí založení profesionálního sboru hasičů. Přizváni k tomu byli i hasiči z okolních měst a obcí. Pozvaní na
celookresní setkání zástav přijal i náš sbor dobrovolných hasičů. Velkolepý průvod především
dobrovolných hasičů opavského okresu (ale i polských „stražaků“) s 61 hasičskými zástavami, mezi
kterými nechyběl prapor SDH Chvalíkovice, se vydal z Dolního náměstí do konkatedrály Nanebevzetí P. Marie, kde byla odsloužena slavnostní mše.

Po devíti letech!
V sobotu 16. května startovalo naše družstvo (na
snímku) na okrskové soutěži v kategorii muži nad
35 let. Nutno podotknout, že se jednalo o soutěž,
které jsme se zúčastnili po dlouhé devítileté pauze. O výsledku se zmiňovat nebudu. Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se! Doufám, že na další soutěž nebudeme muset čekat zase tolik let.

„... pomocník je nám dán, svatý Florián“
V květnu si věřící připomínají památku sv. Floriá- že chtěl osvobodit křesťany, byl v roce 304 odna, který byl důstojníkem římského vojska. Za to, souzen a s kamenem přivázaným k hrdlu svržen
z mostu do Emže. Patronem hasičů a ochráncem
proti požárům se stal zřejmě až po 15. století.
Jedno z pořekadel uváděných ve spojení s úctou
ke sv. Floriánovi zní: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá
hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián“.
Z toho plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň
zloby a nenávisti.
Ve slavnostních uniformách a s praporem našeho
sboru jsme se v neděli 10. května zúčastnili Floriánské mše v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. Delegace našeho sboru nás reprezentovala
také na Floriánské mši ve Skřipově, která byla součástí oslav 130. výročí založení tamního sboru.
Stránku připravili: starosta SDH Chvalíkovice
Rostislav Beinhauer a Karel Stuchlík.
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Přístřešek je hotový!
Od jara, jakmile to počasí dovolilo, probíhaly stavební práce na vybudování přístřešku u hřiště
v areálu TJ Sokol Chvalíkovice. Když se betonovaly patky pro hliníkovou konstrukci (na snímku),
jen málokdo si dovedl představit, jak bude hotové dílo vypadat. Termín dokončení byl stanoven
tak, aby nový přístřešek sloužil svému účelu při
červnových oslavách 570. výročí první zmínky
o Chvalíkovicích. Ale dokončen byl podstatně
dříve a fandil pod ním náš „kotel“ už třeba i při
utkání fotbalistů s Hlavnicí (na snímku nahoře).
Hliníková konstrukce je vybavena eloxanovým zastřešením. Je tvrdší a pružnější než klasické sklo
nebo polykarbonát. Vydrží vítr až do rychlosti okolo 200 km/h a spolehlivě odolá i kroupám o velikosti pingpongového míčku. Cena konstrukce či-

nila 172 802 Kč, za terénní výkopy, beton na kotvení přístřešků a dlažební
materiál jsme zaplatili
80 000 Kč. Hliníkové přístřešky byly vybudovány
brigádnickou činností zastupitelů a členů TJ Sokol,
kteří smontovali celou
konstrukci, položili dlažbu (na snímku dole) a upravili okolní terén. Ušetřili jsme tak z obecní pokladny 120 000 Kč. Všem,
kteří svou nezištnou prací přispěli ke zhotovení
tohoto díla, patří velký dík.
Text: Radim Hlaváč, foto: Dalibor Krejčiřík,
Karel Stuchlík
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Chvalíkovice - obec, kde to žije a fotbal sbližuje
Už je to tady. Blíží se léto a po zimě cítíme nějaká
ta kila navíc. Co s tím? Proto jsme se domluvili
(rodiče malých fotbalistů) na pravidelných nedělních vycházkách do okolí Chvalíkovic.
Jednou jsme se vydali do Hradce nad Moravicí,
jindy do Vršovic či Raduně. Neodradila nás ani náhlá změna počasí v podobě sněhových přeháněk.
Vycházky jsme ukončili na hřišti buď u špekáčků
nebo sledováním a povzbuzováním fotbalistů
TJ Sokol. Postupně se naše řady rozšiřovaly o další
zájemce. Jeden z posledních výšlapů vedl k pomníku letecké havárie. To už nás bylo asi čtyřicet.
Děti se během těchto akcí vyřádili v lese a my rodiče jsme měli možnost si více popovídat. Všem
se to moc líbilo.
Úspěšný byl také 9. května výlet do Aqualandu
Moravia v Pasohlávkách (na snímku). Zpočátku
jsem byla na rozpacích, co tam budeme celý den
dělat. Věřte, že to velice rychle uběhlo. Tento aqualand je nejmodernější zábavní centrum v České
republice s 20 tobogany a skluzavkami, množstvím bazénů s masážními tryskami, animačním
programem pro děti a dospělé. Velké poděkování patří organizátorovi akce Davidu Gibesovi.
Za finanční příspěvek děkujeme TJ Sokol Chvalíkovice a všem zúčastněným rodičům. A kdo by
si myslel, že děti po osmi hodinách ve vodě budou unavené, ten se mýlí. Během zpáteční cesty
jsme se v autobuse báječně bavili, probírali jsme
zážitky, zazpívali jsme si. Opravdu super den!
Pravidelně také podporujeme naše velké fotbalisty při jejich zápasech. Odměnou pro nás fanoušky je pak jejich závěrečná děkovačka. Sou-

8

částí našeho „kotle“ se stal buben, jehož zvuk je
slyšet již zdaleka. Fotbalistům přejeme spoustu
gólů v soupeřově brance!
I naši nejmladší fotbalisté nezahálejí a účastní
se fotbalové ligy v kategorii minižáci. Celkem
proběhne sedm utkání. Dále si své dovednosti
zdokonalují na turnajích. Jedním z jejich velkých úspěchů je první místo ve Štítině, kde hráli
v sobotu 16. května. Chlapci předvedli opravdu
vynikající formu, přesné přihrávky a dobrou taktiku.
Myslím, že předchozí řádky jsou dostatečným
důkazem pro titulek „Chvalíkovice - obec, kde
to žije a fotbal sbližuje“. Díky těmto akcím a pravidelným tréninkům jsme všichni dobrý tým.
Snažíme se o dobré jméno naší obce a snad se
nám to i daří.
Co připravujeme? Chystáme fotbalové soustředění dětí během prázdnin. Čeká je víkend s ubytováním v Mokřinkách plný her, soutěží, zábavy
a samozřejmě také tréninku.
Po uzávěrce, v neděli 25. května, jedeme na turnaj E.ON Junior Cup do Rýmařova. Je to turnaj
fotbalistů do 10 let. Letos se koná již 11. ročník.
Z 16 turnajů postoupí do velkého finále jeho
vítězové. Šestnáctku pak doplní kluby jako AC
Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň a další.
Dále připravujeme mj. obnovení tradice smažení vajec. Kdo by měl zájem se přidat, stačí,
aby se přišel podívat na fotbalový zápas nebo
na naše pravidelné tréninky. Ty se konají vždy
v pondělí a pátek od 17.00 do 18.30 hodin.
Text a foto: Monika Halšková

Děkujeme všem, kteří nám fandí
Fotbalové mužstvo mužů TJ Sokol Chvalíkovice hraje už pěknou řádku let stejnou soutěž,
tj. okresní soutěž III. třídy skupinu B. Před dvěma roky jsme hráli o postup, který nám těsně
unikl, a nakonec postoupilo mužstvo Skřipova.
V současné době prožíváme slabší období a bohužel bojujeme o záchranu v naší soutěži. Během
podzimu mužstvo získalo pouze 8 bodů a zařadilo
se spolu s Dolními Životicemi a Novými Sedlicemi
mezi kandidáty sestupu. Předsezonní plány byly
takové, abychom hráli tzv. klidný střed tabulky.
Vzhledem ke kádru, který máme, to byly reálné
cíle, ale řada zranění i dlouhodobých nemocí, ale
také pracovní povinností některých hráčů a slabá
účast na trénincích se musely zákonitě projevit.
V zimní přestávce jsme tedy museli přehodnotit předsezonní plány a hlavní prioritou pro jaro
se stala záchrana v soutěži. Zimní přípravě však
hráči mnoho nedali a kondičku pro jarní část
soutěže trénovali pouze jednotlivci. Přesto v přípravných zápasech na jarní část soutěže se nám
celkem dařilo a ze čtyř přípravných utkání jsme
tři vyhráli a nastříleli úctyhodných 22 branek.
V samotné jarní části soutěže už to tak slavné není
a dosud jsme ze sedmi utkání třikrát vyhráli a čtyřikrát prohráli. Ještě ale zbývá odehrát čtyři kola
a záchrana v soutěži je stále v naší moci, i když to
zřejmě bude napínavé až do posledního kola. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
fandí, povzbuzují při zápasech a podporují nás
i v situacích, kdy se nám zrovna nedaří.
Text: Radomír Věntus, foto: Karel Stuchlík

TJ Sokol Chvalíkovice
fotbalový oddíl - muži

Hráči: Petr Arendáš, Michal Belás, Richard
Cikánek, Jan Gebauer, David Heinz, Adam
Hendrych, Filip Hendrych, Denis Košťál,
Jakub Kramný (hostování ze Slavie Opava),
Tomáš Kreisel (hostování z TJ Raduň), David
Kuzník, Jakub Lazecký, Patrik Lazecký (střídavý start v TJ Raduň), Vladimír Pavelek,
Adam Pekárek (hostování z SFC Opava), Daniel Pekárek (hostování z SFC Opava, Robin
Podolinský, David Rozsíval, Martin Sajaš,
Denis Stoschek (hostování z TJ Zlatníky), Mikuláš Sýkora, Zdeněk Štěbra a René Vozárik
Trenér: Jaromír Hendrych
Vedoucí mužstva: Radomír Věntus
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Kuželkářům skončila
sezona

Mladí stolní tenisté
čtyřikrát vyhráli

Ani porážka 5:3 v závěrečném kole III. kuželkářské
ligy s B týmem Zábřehu nezměnila nic na tom, že
naše „áčko“ mužů zakončilo první rok účinkování
ve skupině C na druhém místě. V konkurenci dvanácti týmů je to výborné umístění. Člen týmu Jakub Hendrych (na snímku)
se za sezonou ohlédl slovy:
„Do soutěže jsme vstupovali
jako nováčci, ale věděli jsme,
že máme velice silné mužstvo. Naším cílem byl klidný
střed tabulky. Po několika důležitých výhrách v kuželnách
soupeřů jsme se probojovali
na vrchní příčky tabulky, ve
které jsme nakonec skončili
druzí.“
„Béčko“ Chvalíkovic hrálo
meziokresní přebor Opava - Bruntál - Racibórz.
Umístilo se na šestém místě a vzhledem k pozici
ostatních týmů opavského okresu to bylo místo
postupové. Bohužel, nedostatek hráčů nám v tuto
chvíli neumožňuje postoupit. Snad v příštích letech bude díky mladým posilám situace lepší.
Úspěšní byli v soutěžích jednotlivců naši mladí.
Dorostenka Bára Víchová se na mistrovství ČR
umístila na 12. místě a Adéla Vajdová skončila
v základní části na 20. místě.
Dařilo se i našim mladším a starším žákům a žákyním, kteří se zúčastnili turnaje „Pohár mladých
nadějí“. Z mladších je třeba ocenit výkony Gabriely Beinhauerové, Patrika Kostky, Vojtěcha
Binara, Jakuba Martiníka, Jakuba Noska a Dominka Žigy. Ze starších vynikli Jonas Mückstein
a Denis Vítek.
Text: Dalibor Krejčiřík, foto: Karel Stuchlík

Oddílu stolního tenisu TJ Sokol Chvalíkovice se
podařilo v soutěžním ročníku 2014 - 2015 rozšířit
hráčskou základnu o žákovskou kategorii. Na tréninky vedené Karlem Rychlým a Miroslavem Žigou chodilo střídavě 11 žáků. Z tohoto počtu bylo
sedm žáků zaregistrováno a do okresního přeboru
bylo přihlášeno jedno družstvo. Přes počáteční
neúspěchy se kvalita a dovednost žáků v soutěži
postupně zlepšovala. Družstvo odehrálo šestnáct
zápasů, z čehož čtyři utkání vyhrálo a skončilo na
7. místě z devíti družstev. Družstvo odehrálo utkání ve složení Vojtěch Binar, Kateřina Greplová,
Kristýna Hlaváčová, Sabina Hlaváčová, Jakub
Martiník, Adéla Vaidová a Dominik Žiga. Nejúspěšnějšími byli J. Martiník na 36. místě a Kr. Hlaváčová na 41. místě ze 70 hodnocených žáků.
Pro zkvalitnění tréninku žáků pro příští sezonu
byl zakoupen tréninkový robot, který simuluje
všechny možné herní situace. Družstvo bude doplněno o nejmladší žáky z přípravky, protože dvě
žačky přejdou do kategorie dorostenek a dva žáci
se odstěhují mimo region. Ing. Zdeněk Pelech
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Mladí hasiči
Jak se daří mladým hasičům v jarní části Opavské ligy mladých hasičů? V Těškovicích 2. května
nasbírali starší jedenáct bodů, což bylo nejvíce
ze všech zúčastněných týmů a Chvalíkovicím patřilo nejvyšší místo na stupních vítězů! Vítězství
v tomto kole se promítlo i do ligové tabulky. Naši
měli na svém kontě 39 bodů. Mladší tam získali
jen čtyři body a v celkové tabulce měli 53 bodů.
O týden později bojovala naše družstva ve Velkých Hošticích. Starší si do celkové tabulky připsali jen jeden bod, mladší byli tentokrát se sedmi body úspěšnější. Osmým kolem pokračovala
Opavská liga mladých hasičů 16. května v Kylešovicích. Zde starší žáci doplnili jeden bod a mladší
žáci pět bodů. Po třech jarních kolech jsou tedy
starší žáci se 40 body na šestém místě a mladší
žáci s 58 body na místě pátém. Do konce soutěže zbývají ještě dvě kola - 13. června v Podvihově
a 21. června ve Štěpánkovicích. Přejme oběma
družstvům, aby se udržela na postupových příčkách! Do okresního kola postupuje šest družstev
z každé kategorie.
Ing. Břetislav Binar

Čarodějnice i čarodějové

Tolik pohádkových bytostí jako tentokrát 25. dubna nepotkáte ve
Chvalíkovicích v žádný jiný den v roce. Samozřejmě převažovaly
klasické čarodějnice,
ale k vidění byli i nejrůznější varianty spidermanů, mágů a nosatých ježibab.
Sraz si dali všichni před mateřskou školou a průvodem
obcí došli až k hasičské zbrojnici, kde děti nečekalo upalování čarodějnic, ale opékání buřtů. Tradiční akci připravil sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Klubem
rodičů mateřské školy.
Text a foto: Karel Stuchlík

11

Naše obrana odvrací standardní situaci soupeře - zleva brankář
Petr Arendáš a hráči Tomáš Kreisel, Michal Belás a Mikuláš Sýkora.

Chvalíkovice - Hlavnice 2:1
Texty: Radomír Věntus, foto: Karel Stuchlík

Radost po vstřelené brance - zleva Denis Košťál,
David Rozsíval, Daniel Pekárek a Tomáš Kreisel.

Konečně jsme vyhráli - děkovačka věrným fandům - zleva
Petr Arendáš, Michal Belás, Mikuláš Sýkora a David Rozsíval.

Denis Stoschek: „K naší brance tě nepustím!“

