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CHVALÍKOVICE
Vážení spoluobčané,
jen málokoho neosloví kouzlo vánočních svátků.
Kolikrát stačí jen málo. Zkusme třeba vnímat krásu
v maličkostech a prožít radost z každé hezké chvilky
s našimi nejbližšími. Vzpomeňme i na krásné chvíle
s těmi, kteří již nejsou mezi námi.
Všem občanům a příznivcům Chvalíkovic přeji
krásné a spokojené Vánoce !
Ať je Váš vstup do nového roku 2022 úspěšný,
plný zdraví, životního optimismu
a dobré nálady!
Radim Hlaváč, starosta

pf 2022

prosinec 2021

Z usnesení 30. zastupitelstva obce ze dne 19. října
Zastupitelstvo obce mj. schválilo:
1) Nechat vypracovat advokátem, na pozemky
ve vlastnictví třetích osob Smlouvy o smlouvách budoucích věcného břemene na uložení
kanalizace a Smlouvy o smlouvách budoucích
na odkup pozemků sloužících ČOV a kanalizaci.
2) Prodej pozemku p. č. 663 v k. ú. Chvalíkovice.
3) Smlouvu na zajištění zimní údržby komunikací se Zemědělskou a.s.
4) Místní poplatek za systém sběru komunálního odpadu na rok 2022 ve výši 500 Kč.
5) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku a odstraňování komunálních odpadů.

6) Nájemní smlouvu na movitou věc užívání
Ford Transit TJ Sokol Chvalíkovice pro potřeby
dopravy na zápasy kuželkářů oddílu A dle rozpisu zápasů na rok 2021-2022.
7) Podnájem na provozování pohostinství v Sokolovně do 31. 8. 2022 s možností jejího dalšího
prodloužení.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1) Starostu podpisem smlouvy na zajištění zimní údržby komunikací se Zemědělskou a.s.
2) Starostu vyvěšením Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o místním poplatku na úřední
desce a následným zasláním na odbor dozoru a
kontroly veřejné správy.

Z usnesení 31. zastupitelstva obce ze dne 16. listopadu
Zastupitelstvo obce mj. schválilo:
1) Umístění přístřešku na cvičební nářadí a zázemí pro trénink pro SDH na p. č. 97.
2) Vypracování znaleckého posudku na ocenění
pozemku p. č. 953 sloužícího jako podklad pro
budoucí výkup pozemků ČOV a věcné břemeno
uložení sítí pro budoucí kanalizaci ve výši 200
Kč/m.
3) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Chvalíkovice v rámci Operačního programu ŽP 2021-2027 projektu Kotlíkové dotace v
MSK 4. výzva a schvaluje dotaci na dílčí projekt
ve výši 5 000 Kč a celkovou výši dotace na 4. výzvu ve výši 40 000 Kč.

4) Dodatek smlouvy o výkonu odpovědného
zástupce vodovodů a kanalizací obce Ingstav
Ostrava s.r.o.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Finanční příspěvek pro občana Chvalíkovic na
sportovní aktivitu v motosportu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Zprávy kontrolního finančního výboru.
2) Pověření finančního výboru ke kontrole a vyúčtování finančních příspěvků obce spolkům za
rok 2021.
3) Plán inventur k 31. 12. 2021.
4) Termíny konání zastupitelstva obce v roce 2022,
a to 8. února, 12. dubna, 14. června a 6. září.

Z usnesení 32. zastupitelstva obce ze dne 7. prosince
Zastupitelstvo obce mj. schválilo:
1) Rozpočet obce na rok 2022.
2) Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 až
2025.
3) Cenový návrh a dodatek smlouvy s Marius Pedersen a.s. za svoz odpadů v r. 2022.
4) Revokaci usnesení č. 6 z 16.11. 2021 a zároveň
nově schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“
mezi obcí a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. (dále jen „SmVaK“), jejímž
předmětem je jednak souhlas obce s umístěním
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stavby na pozemcích obce a jednak budoucí
závazek obce Chvalíkovice se SmVaK uzavřít
úplatnou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu umístěné na pozemcích obce
parc. č. 22/1, 23/1, 229/1 a 465/1, k. ú. Chvalíkovice, a to za částku 150 Kč/m vodovodu a za
50 Kč/m2 plochy zastavěné redukční šachtou (ceny jsou bez DPH), na dobu neurčitou - vše v rozsahu a dle návrhu Usnesení Zastupitelstva obce
Chvalíkovice.
5) Finanční dar 1000 Kč na žáka na lyžařský kurz
pro žáky obce 7. a 8. ročníku ZŠ Raduň.

Naléhavě žádáme:
parkujte ohleduplně!

Jak bude otevřeno
na obecním úřadě?
Potřebujete-li něco vyřídit ještě do konce roku,
pak vězte, že do pondělí 20. prosince (včetně)
bude na obecním úřadu běžná provozní doba.
Od úterý 21. prosince do neděle 2. ledna bude
zavřeno. Prvním pracovním dnem v roce 2021
bude pondělí 3. ledna, kdy na obecním úřadu
začne normální provoz.
(oú)

Hledáme redaktora

Zpravodaje obce Chvalíkovice
Listopadové sněžení bylo varováním. Opravdu nelze
odstranit sníh z komunikací, když na nich parkují auta.
Proto naléhavě žádáme občany, aby v případě podobného počasí neparkovali na veřejných komunikacích!
Budou-li automobily bránit zimní údržbě, nemohou
být komunikace udržovány. Jedná se zejména o ulice
Strmá, Trničí a České školy ve směru na Branku. (oú)

Toto je poslední číslo zpravodaje, které připravil
náš spolupracovník Karel Stuchlík. Děkujeme
mu za několikaletou práci pro naši obec a také
za propagaci Chvalíkovic na sociálních sítích. Do
dalších let mu přejeme jen to nejlepší!
V té souvislosti hledáme nového redaktora a vyzýváme všechny, kteří mají zájem o tuto práci,
aby se přihlásili na obecním úřadu.
(oú)

Vodné a stočné

Byly schváleny nové ceny vodného a stočného s
účinností od 1. ledna 2022 takto:
VODA PITNÁ (vodné):
45,91 Kč/m3 (bez DPH) 50,50 Kč (včetně DPH)
VODA ODVEDENÁ (stočné):
40,79 Kč/m3 (bez DPH) 44,87 Kč (včetně DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Halina Studničková, Ph.D., SmVaK a.s.

Covid to zrušil
Vánoční strom před obecním úřadem krásně svítí, ale tradiční vánoční koncert v kapli sv. Archanděla Michaela se vzhledem ke známým anticovidovým opatřením konat nebude.
Ani TJ Sokol Chvalíkovice společně s obcí vás letos nezvou do naší sokolovny na vánoční turnaj
ve stolním tenisu a badmintonu.
Text a foto: Karel Stuchlík

Za odpad 500 Kč
V souladu s novou obecně závaznou vyhláškou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (její znění
najdete na webových stránkách obce) rozhodlo
zastupitelstvo o poplatku na příští rok.
Poplatek za popelnice v roce 2022 činí 500 Kč.
Je splatný do 30. června 2022 a začne se vybírat od 10. února 2022.
(oú)
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Vznik Československého státu

První lampionový průvod na oslavu vzniku
samostatného Československa se vydal na
cestu 29. října 1918. V kronice obce se o tom
zmiňuje učitelka Marie Plánková. Celý její
záznam jste si mohli přečíst ve Zpravodaji
obce Chvalíkovice v roce 2017. Některé myšlenky bychom si ale měli připomínat stále.
M. Plánková v kronice mj. uvedla: „Den 28. října
1918 zůstane nezapomenutelným v dějinách nejen světových, nýbrž hlavně českých. Vzešloť tím
dnem slunko svobody našemu národu, po 300 let
ujařmovanému, utiskovanému. Křivdy páchané
na nás vyvrcholily pronásledováním českých lidí
v době válečné. Předáci naši, kteří neohroženě hájili naše práva, byli vězněni, prohlašováni byvše za
velezrádce rakouské. Na tisíce nevinných českých
duší bylo potupnou smrtí o život připraveno. Ve
školách byli učitelé nuceni vyučovati v duchu rakouském. Za tím účelem byly staré čítanky zkonfiskovány a nahrazeny válečnými, jež byly přeplněny
články oplývajícími chválou o válce a panovnících.
Jitřenka naší svoboděnky objevila se na obzoru
již v roce 1916, když naši přední spisovatelé vydali
30. dubna prohlášení, že dosti již těch útrap a dosti toho útisku, že chceme se postaviti na odpor
a bojovati za svatá svoje práva tak dlouho, dokud
nezvítězíme.
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Pořádaly se přednášky, divadla a tábory lidu. Jeden z nejpozdějších konal se ve Slezsku 22. září
1918 na Ostré Hůrce v Háji ve Slezsku. Sjelo se jednak na ověnčených vozech, jednak na kočárech
a zvláště vypravených vlacích na 40 tisíc slezského
lidu českého.
Ve Chvalíkovicích dověděli jsme se o našem osvobození až 29. října v poledne. K večeru téhož dne
odebrali jsme se na Hradec-Podolí, kde se důstojně
za účasti okolních občanů měl tento památný den
oslaviti. Sešli jsme se v Národním domě, středisku to života českého. Tu k nám nejprve promluvil
předseda Národního domu, zdejší správce školní
ve výslužbě Ferdinand Vašek. Na to vyšel průvod
z Národního domu směrem ke Kajlovci a odtud
automobilovou cestou vzhůru na zámek. Cestou
zpívány vlastenecké písně, hudba hrála do kroku
a lampiony národních barev ozařovaly tisíce rozjasněných tváří.
V den 103. výročí tohoto státotvorného aktu
pozdravil před obecním úřadem účastníky lampionového průvodu starosta Radim
Hlaváč. V krátkosti připomenul historii a význam 28. října.

si připomínáme již desítky let

Nebylo to tehdy jednoduché. Ve Vlastivědných
listech Slezska (1-2/2018) Mgr. Martin Sosna
mj. uvedl: „Poslanec ze Slezska za Deutsche Nationalpartei dr. Robert Freissler vydal v dohodě s dalšími německými poslanci 30. října 1918 prohlášení
o ustavení provincie Sudetenland jako součásti státu Německé Rakousko (Deutschösterreich). Provincie měla sídlo v Opavě a zahrnovala celé západní
Slezsko s výjimkou obcí, v nichž převažovali Češi,
dále německé oblasti severní Moravy a přilehlé části
východních Čech. Bylo sestaveno zemské shromáždění a utvořena zemská vláda. Ozbrojenou moc
tvořilo šest tisíc příslušníků špatně vyzbrojeného
Volkswehru. Provincie se dostávala postupně do

stále obtížnější zásobovací situace a izolace. V polovině prosince 1918 se její představitelé po konzultacích ve Vídni rozhodli ke kapitulaci. Dne 18. prosince
byla bez boje obsazena československým vojskem
Opava, záhy nato i zbytek Sudetenlandu. Území
bylo převzato do československé státní správy.“
Ještě jedna věci v té souvislosti stojí za připomenutí. Občané se na jaře v roce 1965 pustili do
opravy kopečku nad budovou tehdejšího místního národního výboru. Byl zde postaven pomník padlým v první
a druhé světové válce. Práce byly zcela
ukončeny téhož roku ke dni 9. května,
kdy byl pomník slavnostně odhalen. Nový parčík byl předán
k užívání veřejnosti.
Dodnes je místem,
kde lidé každoročně
zapalují svíčky, aby
uctili památku padlých. Nejinak tomu
bylo i letos 28. října.
Připravil a foto:
Karel Stuchlík
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Drakiáda
na našem kopečku
Dlabání dýní
V pondělí 25. října nastal čas
zatnout dýním tipec a nastrojit
je do svátečního. Své výtvarné
umění si děti mohly vyzkoušet
na třiceti hezky rostlých dýních.
Realita byla ale taková, že po
dvaceti minutách děti lítaly vesele kolem a rodiče či prarodiče
se soustředěnou tváří dokončovali díla svých potomků. Také je
pravda, že ne všechny děti dlabaly dýně, ale některé daly přednost lákavě pocukrované hnědé
pochoutce, kterou napekly maminky. A všichni společně jsme
čekali až se zešeří, aby mohla
začít halloweenská stezka...
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Letošní drakiáda se opět konala na našem kopečku u hasičárny. Děkujeme našim hasičům, že
jsme mohli opět využít jejich zázemí.
Vítr nás nezklamal a foukal tak akorát, abychom
se mohli předhánět, kdo má nejvýše letícího
draka či největšího nelétavce nezbedu. Maminky ze školky připravily horký čaj a dobroty. Všich-

ni, kdo měli chuť si opekli i špekáčky a příjemně
si u nich popovídali, protože moc šancí, aby se
takhle rodiče sešli, v covidové době není.
Děti malé i velké jsme na závěr odměnili sladkými medailemi. Bylo to moc příjemné odpoledne.
Všem děkujeme za účast a pohodovou atmosféru.
Text: Barbora Rychtarová, foto: Pavel Malík

Halloweenská stezka
Text: Barbora Rychtarová, foto: Karel Stuchlík

... když padlo šero, rozsvítili jsme dýním srdíčka a rozestavěli je kolem brány, která zahajovala vstup na dětmi
dlouho očekávanou strašidelnou stezku. Byla to nádherná podívaná.
Světýlka lucerniček, které byly po celé
trase, provázely odvážlivce skrz most,
pod kterým bylo ukryto doupě jedovatých hadů. Všichni na své cestě museli
navštívit čarodějnici, rej duchů, zakletý
hřbitov, projít lesem krvežíznivých netopýrů i hnízdem obrovských svítivých
pavouků. Na konci stezky Tomáš Wollný vytvořil před svým domem hotovou
hororovou scénu, aby měla celá stezka
vyvrcholení, jak se patří.
Děti musely cestou plnit i malé úkoly.
Pokud aspoň některé z nich splnily, dostaly na konci sladkou odměnu. Tímto
bychom chtěli moc a moc poděkovat
maminkám, tatínkům a Tomáši Wolnému, že takovou akci uspořádali a doufáme, že se z ní stane tradice.
Text: Barbora Rychtarová, foto: rodiče
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I hřiště zimuje...

Naši nejmladší hráči se na podzim zúčastnili soutěže STARŠÍ
PŘÍPRAVKA 1+5 sk. B. Dosáhli
těchto výsledků:
Chvalíkovice - Kylešovice 4:11
Chvalíkovice - Hradec 2:25
Chvalíkovice - Raduň 7:12
Chvalíkovice - Slavie 13:1
Chvalíkovice - Pustá Polom 12:7
Chvalíkovice - SFC Opava 7:7
Chvalíkovice - Budišovice 6:3
Chvalíkovice - Skřipov 4:6
Text a foto: Jaromír Tvrdý
V letošní fotbalové sezoně v okresní soutěži
má TJ Sokol Chvalíkovice zastoupení v kategoriích mladší žáci, starší žáci, přebor dorostu a muži. Po podzimní části soutěže vypadají tabulky takto:

Příjemné přezimování na 4. místě
Výsledky muži - III. třída, sk. B
Hradec n. M. B - Chvalíkovice 1:4 (1:2)
Branky: Martin Kolář 2, David Gibes,
Richard Cikánek (pen.)
Chvalíkovice - Hrabyně 2:1 (0:1)
Branky: Marek Roško, Richard Cikánek
Horní Lhota - Chvalíkovice 4:1 (3:1)
Branka: Jiří Lhotský
Chvalíkovice - Suché Lazce 5:2 (2:2)
Branky: Adam Hendrych 2, Marek Roško,
Denis Stoschek, David Rozsíval
Skřipov - Chvalíkovice 0:5 (0:3)
Branky: Marek Roško, Jan Mokroš, Richard
Cikánek (pen.), David Rozsíval, Radek Baláž
Chvalíkovice - Budišovice 1:5 (0:4)
Branka: Jan Mokroš
Dobroslavice - Chvalíkovice 2:2 (1:1)
Branky: Radek Baláž, Michal Belás
Chvalíkovice - Služovice 0:3 (0:1)
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Chvalíkovice - Raduň 4:0 (0:0)
Branky: Jan Mokroš 2, Martin Kolář, Michal
Belás
Chlebičov B - Chvalíkovice 2:1 (1:0)
Branka: Denis Košťál
Pustá Polom B - Chvalíkovice 0:0

Tabulka po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Budišovice
Služovice
Chlebičov B
Chvalíkovice
Dobroslavice
Suché Lazce
Hrabyně
Horní Lhota
Skřipov
Pustá Polom B
Hradec nad Mor. B
Raduň

9
7
7
5
5
5
5
4
4
3
2
0

1 1
3 1
2 2
2 4
2 4
1 5
1 5
2 5
1 6
3 5
2 7
0 11

56:21
31:8
42:21
25:20
27:31
46:27
23:17
24:26
23:41
20:28
17:31
6:69

28
24
23
17
17
16
16
14
13
12
8
0

Starší žáci 1+8 sk. B
1. Oldřišov
2. Chvalíkovice
3. Hradec nad Moravicí
4. Kylešovice
5. Hněvošice
6. Březová
7. Štítina
8. Chlebičov

7
4
3
3
3
2
2
1

0
0
1
0
0
1
1
1

0
3
3
3
4
3
4
5

35:4 21
15:10 12
21:14 10
15:10 9
12:34 9
16:17 7
13:30 7
11:19 4

Brigáda na hřišti

Mladší žáci 1+5 sk. B
1. Chvalíkovice
7
2. Oldřišov
6
3. Hradec n/M
4
4. Vítkov
2
5. Brumovice
2
6. Úvalno
2
7. Jakartovice
2
8. Březová
0
Okresní přebor dorostu
1. Slavkov
10
2. Velké Heraltice
9
3. Litultovice
8
4. Stěbořice
7
5. Bolatice
6
6. Chvalíkovice
5
7. Oldřišov
4
8. Vávrovice
4
9. Malé Hoštice „B“
4
10. Kylešovice
2
11. Strahovice
1
12. Chomýž
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
5
4
4
6

0 1
1 1
0 2
2 1
0 5
1 5
2 5
1 6
1 6
1 8
0 10
1 10

105:20 21
83:39 18
55:42 12
38:43 6
41:60 6
42:64 6
42:92 6
21:67 0
57:17
55:13
46:16
33:9
65:17
22:23
38:33
34:46
28:45
29:51
8:86
9:68

30
28
24
23
18
16
14
13
13
7
3
1

V sobotu 20. listopadu se dobrovolníci z řad
mladších a starších žáků, dorostu a fotbalových
nadšenců sešli v 9.00 hodin na hřišti, aby společnými silami připravili areál na zimu. V okolí
je spoustu zeleně, kterou je třeba vyčistit, pohrabat listí a případně ostříhat přerostlé části.
I při práci se chlapci dokázali zabavit tak, aby
je práce bavila a šla od ruky. Po práci si každý kování za ochotu a práci patří všem nadšencům
zasloužil odměnu a ani tady tomu nebylo jinak. fotbalu, kteří se brigády zúčastnili.
Text a foto: Monika Halšková a David GIbes
Pořádný chutný oběd přišel všem vhod. Podě9

Vážení a milí obyvatelé Chvalíkovic,
zdravím vás z Charity Opava!
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již stala tradicí, totiž
k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního
koledování po domácnostech. Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha dobrovolníků,
kteří nám pomohli sbírku zorganizovat netradičním způsobem, skutečně obdivuhodná. Sbírka tak
opět mohla pomoci tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli v Charitě
Opava z vykoledovaných darů v tomto roce podpořit
naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba
a mobilní hospic Pokojný přístav.
Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky
jsme sice nemohli pořídit osobní
automobil na CNG, ale mohli
jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali jsme hezčí, větší, účelněji vybavené prostory, které už začaly
sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem s mentálním
znevýhodněním z celého Opavska.
Dary ze sbírky máme v plánu využít na pomoc
seniorům a vážně nemocným pacientům, o které
se naše služby starají v jejich domácím prostředí.
Péče o vážně nemocné je pro rodiny finančně ná-

ročná - rádi bychom pro ně pořídili zdravotnický,
ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad
zdravotních pojišťoven. Naším záměrem je také
pomoc mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi bychom vykoledované peníze použili na spoluúčast schváleného investičního
projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení
nových bezbariérových bytů pro tyto klienty.
TKS 2022 se bude konat od 1. do 16. ledna 2022.
Jsme rádi, že se koledníci z vaší obce rozhodli do
následující sbírky opět zapojit a věříme, že vše provedou tak, aby vám koledování
přineslo radost a bylo bezpečné
pro všechny účastníky.
Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální situace v lednu. Pokud
by se ukázalo, že klasické koledování není možné, nabízíme
možnost přispět do statických
pokladniček, které budou připraveny v obchodech, na úřadech, v kostelích ap. Také bude
možné přispět do 31. ledna na
sbírkový účet: 66008822/0800,
VS pro Charitu Opava 777988012 (viz QR kód platby.) Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme
pokojné Vánoce.
Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2022

V okresním přeboru Kuželky: bude liga?
letošní sezoně je nám štěstí nakloněno. Pomáme šest družstev Vdařilo
se totiž odehrát většinu zápasů podzimního kola. Jak to bude na jaře nám, to nám
ukáže covid a opatření nové vlády.
Další pozitiva jsou v úspěšnosti jednotlivých
družstev. Družstvo A drží aktuálně první příčku
v tabulce a pokud by se mu dařilo stejně i na
jaře, postoupí do II ligy.
Štěstí je samozřejmě důležité, ale nic by nebylo
platné bez dobrých výkonů sehraného A týmu,
nových posil a také pomoci náhradníků z družstva B.
Družstvo A tvoří David Hendrych, Radek Hendrych, Josef Hendrych, Vladimír Kostka, Jonas
Mückstein, Otto Mückstein, Aleš Staněk a Jiří
Staněk.

V sezoně 2021/2022 se do okresního přeboru stolního tenisu, který se dělí na tří výkonnostní třídy přihlásilo šest našich mužstev.
V okresní první třídě je „A“ družstvo Chvalíkovic na prvním místě.
V okresním přeboru druhé třídy je naše „béčko“
na druhém místě a „céčko“ na místě čtvrtém.
Ve třetí třídě okresního přeboru máme tři družstva. „Déčko“ je na prvním místě tabulky, „efko“
je na místě druhém a „éčko“ je šesté.
Náš hráč Tibor Chmela (na snímku s Alexandrem
Virágem) je český reprezentant ve stolním tenise a připravuje se na letní olympiádu v Paříži.
Je v tomto sportu českou jedničkou v kategorii
tělesně postižených. Na svém kontě má několik
vítězství na mezinárodních turnajích a v žebříčku je pátým hráčem na světě. Je obrovská čest,
že hraje právě za naši TJ Sokol Chvalikovice.
Text: Alexander Virág, foto: Karel Stuchlík

ZPRAVODAJ OBCE CHVALÍKOVICE
Zpravodaj obce Chvalíkovice, vydává obec Chvalíkovice,
České školy 11, 747 06 Chvalíkovice, IČO: 00849685.
Evidence periodického tisku: MK ČR E 21120.
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
Tisk: Obecní úřad Chvalíkovice
Toto číslo bylo vydáno ve Chvalíkovicích dne 10. 12. 2021.
Uzávěrka čísla byla 9. 12. 2021.
Příspěvky pro další číslo posílejte na adresu obec@chvalikovice.cz
nebo dodejte osobně na obecní úřad.
Žádosti o inzerci posílejte na adresu starosta@chvalikovice.cz.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 20. února 2022.
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Tabulka soutěže po 7. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Chvalíkovice
Sokol Přemyslovice
KK Jiskra Rýmařov
TJ Opava
TJ Spartak Přerov B
TJ Unie Hlubina
TJ Odry
TJ Prostějov
TJ Sokol Bohumín
TJ Tatran Litovel
KK Zábřeh B
TJ Horní Benešov B

5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0

2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
7

3313 10
3218 10
3236
9
3229 9
3143
8
3193
8
3262
8
3217
6
3079
6
3172
5
3152
3
3130
0

Družstvo B je aktuálně na třetím místě meziokresního přeboru a i z této pozice by mohlo
postoupit do krajského přeboru, pokud by tabulka zůstala beze změn. „Béčko“ hraje ve složení Daniel Beinhauer, David Beinhauer, Marek
Hrbáč, Dalibor Krejčiřík, Sabina Trulejová, Vladimír Valenta a Denis Vítek.
Tabulka soutěže po 7. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KK Rýmařov C
TJ Kovohutě Břidličná C
TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Kovohutě Břidličná B
TJ Horní Benešov E
KS Moravský Beroun B
TJ Opava E
TJ Opava D

6
5
4
4
3
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
4
5
5
5

1658 12
1627 10
1606 8
1556 8
1497 6
1484 4
1506 4
1542 4

Dalibor Krejčiřík
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Něco z historie naší obce
1960

V tomto roce hořel u obce stoh. Sbor sice zasáhl
rychle, ale stoh se nepodařilo zachránit a zcela
V r. 1960 po slavnostním výkopu se práce na shořel.
stavbě nové tělocvičny rozběhly naplno. Také
se cvičilo. TJ Sokol uspořádal ve Chvalíkovicích 1963
místní spartakiádu. Přijeli cvičenci ze Železného
Na jaře získala naše tělocvična venkovní omítBrodu a ze všech okolních tělovýchovných jedkou konečnou podobu. Uvnitř pracovali malíři,
not, nejvíce z TJ Kylešovice.
natěrači a parketáři. Instalovalo se také vnitřní
Konaly se volby do národních výborů všech
vybavení. O úklid se postaraly členky TJ Sokol.
stupňů. Předsedou MNV byl zvolen Josef Nosek.
OV ČSTV věnoval stavbě tělocvičny mimořádDále byli zvoleni Ladislav Šumník (předseda
nou pozornost.
technické a stavební komise), Leo Vícha (předZdaleka ne všechno bylo již uděláno a dokončeseda kulturní komise), Miloslav Beinhauer (člen
no, ale sokolovna postupně získávala lesk jako
stavební komise), Oldřich Malina (předseda finevěsta před svatbou. Všechno vonělo novonanční komise), Jaroslav Hendrych (předseda
tou, když přišla kolaudační komise. Ta ale zjistila
sociální a zdravotní komise), Cecilie Kuzníková
poměrně mnoho závad, které před zahájením
(členka sociální a zdravotní komise) a František
provozu tělocvičny musely být odstraněny.
Hrbáč (člen stavební komise).
V sobotu 14. září předseda OV ČSTV Leo Werdich přestřihl pásku a tím otevřel a předal do
1961
užívání tělocvičnu se sálem pro halové sporty,
Podařilo se zastřešit tělocvičnu. Stavba obchodšatnami pro muže a ženy, šatnou pro bruslaře,
ního střediska bude snad dokončena v březnu
klubovnou, kanceláří, dokonalým sociálním zápříštího roku.
zemím a bytem pro domovníka.
Začala výstavba tří rybníků, dle zhotovené dokuDne 12. června byla dovezena pro hasiče přementace v celkové hodnotě díla 420 000 Kčs. Na
nosná motorová stříkačka PS 8 v ceně 8 000 Kčs
stavbě se začalo pracovat, ale pro dosti vysoké
a dne 17. září 1963 získal sbor první motorové
mrazy musela být práce přerušena. Za pomoci
našeho JZD jsme ale udělali část hráze v hodno- vozidlo pro dopravu družstva. Stálo 25 000 Kčs
a z Bratislavy ho přivezl tehdejší velitel Lubomír
tě 52 000 Kčs.
Veškerá činnost obce byla zaměřena na stavbu Valenta. Do této doby se k dopravě družstva
tělocvičny. Okresní hygienik spolu s inspektorá- k požárům využíval převážně koňský potah,
tem bezpečnosti práce zakázal z bezpečnost- v lepším případě traktor s vlečkou (pokud se jej
ních a hygienických důvodů využívání starého podařilo rychle sehnat).
sálu „Na fojtství”. Zastavila se tak činnost oddílu
základní tělesné výchovy i veškerý společenský
život v obci. Osvětová beseda neměla kde promítat filmy, JZD nemělo kde schůzovat. Veřejné
schůze MNV s občany se musely konat ve výčepní místnosti. Mnozí občané až za této situace ocenili iniciativu členů TJ Sokol se stavbou
tělocvičny.

1964

Začal nácvik na III. celostátní spartakiádu a aktivita členů TJ Sokol Chvalíkovice stoupala. Bylo
navrženo vybudovat v obci zděnou, nejméně
dvoudráhovou kuželnu, která bude mít potřebné parametry.
V r. 1964 se chvalíkovičtí hasiči představili na
soutěži v Hradci nad Moravicí. Náš sbor tehdy reprezentovali Vlastimil Novák, František
1962
V červnu byla dána do provozu požární siréna. Beinhauer, Miloš Novák, Rostislav Hendrych,
Bylo dohodnuto, že při požáru v obci se bude Josef Novák, Bohumír Hlaváč, Jiří Hrbáč (73),
houkat dlouze a při požáru mimo obec přeru- Lubomír Valenta, Jiří Hrbáč (39) a Josef Věntus.
Zdroj: Obecní kronika, Chvalíkovice
šovaně.

