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CHVALÍKOVICE
Vážení a milí spoluobčané,
dny se krátí, noci naopak prodlužují
a ve škole jsme přivítali nové prvňáčky - to jsou všechno známky blížícího
se podzimu. Proto bych rád zrekapituloval dění během léta v naši obci. Začnu asi tou nejdůležitější kulturní akcí.
Oslavy 70. výročí kmotrovství
Železný Brod - Chvalíkovice
a 90. výročí založení Sokola
V srpnu jsme oslavili 70. výročí kmotrovství se Železným Brodem a 90 let od založení Sokola. Již v pátek 12. srpna k nám
dorazili kmotři ze Železného Brodu v čele s místostarostou Mgr. Ivanem Mališem (na snímku), které jsme tak jako vloni ubytovali v hradecké Belarii.
V sobotu 13. srpna dopoledne jsme měli možnost, po oficiálním přivítání na obecním úřadu,
společně se zúčastnit slavnostní schůze TJ Sokol.

Ihned po schůzi bylo přichystáno sportovní odpoledne pro širokou veřejnost, kterou jsme samozřejmě s kmotry rovněž navštívili. V 15 hodin
započal hlavní program. Na programu byl zápas
Arabely Teamu, který tvořili herci a zpěváci, pro(pokračování na str. 3)

Vážení a milí spoluobčané (pokračování ze str. 1)
ti našim borcům. Utkání proběhlo korektně v přátelském duchu, kterému rovněž odpovídal i nerozhodný výsledek 4:4. Následně nastoupili s ukázkou svého umění naši nejmenší fotbalisté. Musím
uznat, že jejich výkonnost je stále na vyšší úrovni

CHVALÍKOVICE - ARABELA TEAM 4:4
a možná, že se ve Chvalíkovicích dočkáme ještě
dobrých fotbalových výkonů.
Následoval kulturní program Arabely, který myslím
splnil očekávání a přítomné pobavil (foto na str. 12).
Mimo to byly pro děti přichystány atrakce jako například skákací hrad, trampolína, jízda na koních,
malování na obličej, cukrová vata ap. (foto str. 11).
Den za doprovodu hudební skupiny Mistrál zakončila Benátská noc. V klidu a pohodě jsme společně strávili sobotní odpoledne.
V neděli po obědě jsme se s hosty ze Železného
Brodu srdečně rozloučili. Hosté byli velmi potěšeni přátelským přijetím a na oplátku nás pozvali
na desátý ročník ,,Skleněného městečka“. Jelikož
se jedná o jubilejní ročník, vypravila naše obec
autobus pro všechny občany, kteří měli zájem
a na jednodenní zájezd do Železného Brodu se
přihlásili (více v článku uvnitř zpravodaje).
Rovněž na stránkách tisku, konkrétně v ,,modrém“ Deníku dne 15. srpna, vyšel článek věnovaný právě kmotrovství mezi našimi obcemi.
Na našem webu www.chvalikovice.cz najdete
fotografie, které vás vtáhnou zpět do atmosféry
těchto slavnostních dnů.
Výdaje na oslavy včetně ubytování a pohoštění
našich hostů ze Železného Brodu dosáhly částky
cca 90 000 Kč. Příjem z prodeje vstupenek činil
19 500 Kč a sponzorské dary dosáhly hodnoty ve
výši 10 000 Kč. Členové TJ Sokol se postarali o občerstvení a obsluhu. Tuto úlohu zvládli bezvadně,
tak jako i další, kteří pomáhali jak před, tak během
oslav. Díky jim všem za ochotu a vstřícnost.
(pokračování na str. 5)
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Z jednání zastupitelstva obce dne 6. září
Zastupitelstvo obce schválilo:

kmotrovství a 90. výročí založení Sokola
informace
o nutnosti výměny kotle v sokolovně
- záměr prodeje pozemku p. č. 136/6 v k. ú.
Chvalíkovice o výměře 240 m2 za minimální Zastupitelstvo obce pověřilo:
cenu odhadu a zásad prodeje majetku obce
- starostu vypracováním a vyvěšením záměru
- rozpočtové opatření č. 3/2016
prodeje pozemku p. č. 136/6 v k. ú. Chvalíkovi- rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019
ce o výměře 240 m2
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru
- zprávu finančního výboru
- informace o ukončených stavebních pracích
na komunikaci a kanalizaci na ul. Za Humny
- informace vyhodnocující oslavy 70. výročí

S celým zněním usnesení se můžete seznámit na www.chvalikovice.cz - „úřední deska“.
Pokud chcete do zápisu nahlédnout na Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme vám
to nejlépe v úředních dnech.
(oú)

Výročí samostatnosti
naší republiky

Rozloučení
v mateřské škole

Kino na hřišti

Začaly jim povinnosti

V pátek 28. října si připomeneme 98. výročí
vyhlášení samostatné Československé republiky. V naší obci má tato vzpomínková akce
tradiční průběh. I letos vyjde lampionový průvod v 17.00 hodin od obecního úřadu k pomníku padlých. Těšíme se na vaši účast!
(oú)

Po loňské úspěšné premiéře letního kina v naší obci
jsme se letos rozhodli hned pro čtyři představení.
Diváci zhlédli koncem července a začátkem září
filmy Milerovi na tripu, Lego příběh, Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel a Asterix - sídliště bohů. K jejich spokojenosti přispělo i technické vybavení, do kterého jsme investovali
finanční
prostředky.
Během filmových představení se na vstupném vybralo 4 500 Kč. Je třeba
zdůraznit, že tato suma jen částečně stačí na úhradu provozních nákladů. Obec totiž musí zaplatit za
zapůjčení filmů, které není nikterak levné. Proto je
provoz letního kina dotován z obecních prostředků. Poděkování za úspěšnou sezonu patří místostarostovi Ing. Daliboru Krejčiříkovi, který se promítání a provozu letního kina iniciativně ujal.
(oú)
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V červnu jsme se rozloučili s dětmi, které po prázdninách nastoupili do první třídy. Po soutěživých
hrách a vědomostním testu děti obdržely knihy,
sladkosti a drobnosti jako upomínku na roky strávené v naší mateřské škole. Přejeme jim, ať se všem
ve škole líbí a uplatní vědomosti získané v mateřské škole.
Eva Waligová, vedoucí učitelka

V raduňské škole začal školní rok slavnostně. Mezi
prvňáčky bylo i šest dětí, které chodily do mateřské školy ve Chvalíkovicích - Beata Mackurová,
Eliška Nedělová, Laura Beková, Lukáš Škuta,
Martin Věntus a Lukáš Glazar. Jejich rodiče obdrželi od naší obce příspěvek 1 000 Kč pro každé
dítě na nákup školních pomůcek. Děti pozdravil v raduňské škole při zahájení školního roku
i místostarosta Ing. Dalibor Krejčiřík. Předal jim
dřevěnou hračku a pamětní list, který jim bude
připomínat tento významný den. Příspěvek na
školní pomůcky dostanou i další prvňáčci, kteří
mají trvalé bydliště v naší obci.
Radim Hlaváč

Rekonstrukce řadu
Rekonstrukce vodovodního řadu na ulicích Železnobrodská a U Větřáku nebyla investiční akcí obce.
Zajišťovala ji a.s. SmVaK. Práce měly být dokončeny v srpnu. V době, kdy dostáváte do rukou tento
zpravodaj, by už všechno mělo být hotové. (oú)

Vážení a milí spoluobčané (pokračování ze str. 3)
Letní kino
Rovněž další akce, druhý ročník promítání letního kina se vydařila. Letos proběhly čtyři promítací večery, které celkem navštívilo cca 600 lidí.
Pořízením obecního projektoru a plátna byly
účelně vynaložené prostředky pro všechny, kterým je takovýto druh zábavy blízký (více samostatný článek uvnitř zpravodaje).
Kanalizace a komunikace Za Humny
A nyní pár slov k největší investiční akci letošního roku, kterou je výstavba kanalizace a komu-

Oznámení o volbách
Podle § 27, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuji, že volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje se uskuteční v pátek
7. října od 14.00 do 22.00 h. a v sobotu 8. října od
8.00 do 14.00 h. Místem konání voleb pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Chvalíkovicích, je volební místností zasedací místnost
Obecního úřadu Chvalíkovice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Volič je povinen zachovávat
pořádek a řídit se pokyny volební komise, jinak
mu nebude umožněno volit.
Radim Hlaváč, starosta obce

nikace na části ulice Za Humny od Kopaninské
ulice po hasičskou zbrojnici.
Stavební práce započaly v červenci a ukončeny
byly k 1. září. Z důvodu budoucí zástavby a nutného napojení se do kanalizace budoucími přilehlými rodinnými domy je povrch vozovky ukončen
jen jednou spodní 5 cm vrstvou asfaltu. Druhá
vrstva 4 cm bude doplněna, jakmile bude zřejmé,
že do cesty se již nebude zasahovat.
Musím zde rovněž zmínit, že komunikace je již
připravena pro možnou autobusovou zastávku.
To znamená, že v projektu je již s točnou autobusu kolem hasičské zbrojnice počítáno. Poloměry
zatáček jsou přizpůsobeny délce autobusu. Jakmile bude vůle občanů zřídit zastávku na horním
konci, stačí jen osadit zastávku a zřídit sociální
zařízení. Vybudování kanalizace a komunikace
obec vyšlo na 2,6 mil. Kč a dopravní značení vyjde na dalších 25 000 Kč.
Zároveň byly v letních měsících vyspraveny výtluky místních komunikací a vyměněny byly rovněž staré obruby za nové v části ulice Vršůvka.
Samozřejmě i nadále pracujeme na dalších projektech. Ty jsou v současné době ve fázi rozpracovanosti a budeme vás o nich průběžně informovat.
Vážení spoluobčané,
nelze zde vyjmenovat vše. Proto, máte-li někdo
konkrétní problém či dotaz, budu rád, vznesete-li jej ať už osobně, písemně či prostřednictvím
e-mailu obec@chvalikovice.cz. Vždy se budeme
snažit v rámci možností najít řešení a pomoci s řešením vašeho problému.
Radim Hlaváč, starosta obce
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Turnaj žáků vyhrál Dominik Žiga

V rámci oslav 90. výročí založení Sokola ve
Chvalíkovicích došlo i na prezentaci výsledků nejmladšího oddílu, a to oddílu stolního
tenisu. Žáci se pravidelně účastní okresního
přeboru a bodovacích turnajů. Aktuálně má
oddíl stolního tenisu kromě družstva žáků
také pět družstev mužů. Nejlepší A družstvo
hraje druhým rokem krajský přebor.
U příležitosti oslav byl zorganizován v sobotu
také turnaj žáků (jednotlivců) ve stolním tenise.
Vítězem se stal Dominik Žiga, druhá skončila
Kateřina Greplová a třetí byl Filip Šafarčík. Tak
jako olympijští vítězové byli i žáci rovněž odměněni medailemi a diplomy.

Nejen registrovaní hráči ale i občané Chvalíkovic si mohli v sobotním odpoledni vyzkoušet
své dovednosti v tomto druhu sportu. Největší
zájem projevili o tréninkový trenažer, který byl
zakoupen Sokolem pro pravidelné pondělní tréninky žáků a mládeže.
Text: Ing. Zdeněk Pelech, foto: Karel Stuchlík

Byli jsme v Železném Brodu

Zastupitelé a občané Chvalíkovic přijali pozvání
do Železného Brodu na již X. ročník SKLENĚNÉHO
MĚSTEČKA. Jsou to slavnosti sklářského řemesla,
které vytváří jedinečný prostor pro setkání sklářských výtvarníků, absolventů sklářské školy, historiků skla i laických obdivovatelů sklářského umění
a kvalitního řemesla. Oficiální zahájení proběhlo
letos na Malém náměstí za přítomností starosty
města Mgr. Františka Lufinky, ředitele sklářské
školy MgA. Libora Doležala a jejich hostů. Naši
delegaci na pódiu zastupoval místostarosta

Ing. Dalibor Krejčiřík. Po slavnostním zahájení pokračoval bohatý kulturní program, ve kterém se střídaly
kapely a hudební seskupení různých
žánrů. Všichni si mohli prohlédnout
Střední uměleckou školu sklářskou či vyzkoušet si foukání skla.
Každý si mohl zkusit vinout korálky,
projít se historickou části Trávníky,
navštívit výstavy skla, muzea, starou zvonici nebo
komentovanou prohlídku kostela sv. Jakuba. Na
náměstí po celou dobu probíhal hlavní sklářský
jarmark, kde jsme si mohli zakoupit sklářské výrobky, korálky i bižuterii. Naši delegaci po celou
dobu provázel místostarosta Železného Brodu
Mgr. Ivan Mališ. Spolu s ním část delegace navštívila také Evu Vozkovou, dceru Františka Sochora,
který byl jedním ze zakladatelů kmotrovství. Přijali
jsme také pozvání manželů Janatových a v přátelské atmosféře jsme strávili krásný večer. Z celého
pobytu si odvážíme velmi emotivní zážitky. Jsme
rádi, že přátelství mezi Železným Brodem a Chvalíkovicemi trvá dál. Těšíme se na další setkání!
Text: Stanislava Hendrychová, foto: Dalibor Krejčiřík

Přijďte povzbudit
mladé hasiče!
Mikulášská nadílka
Zdá se to být ještě daleko, ale uteče to jako voda.
Proto už teď si zatrhněte v kalendáři datum
3. prosince. V ten den se totiž uskuteční v sokolovně tradiční Mikulášská nadílka. Pořádá ji
TJ Sokol Chvalíkovice ve spolupráci s obcí. Děti
se mohou těšit na zajímavý program a samozřejmě na dárečky, které jim Mikuláš přinese. (oú)
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Prohlédli jsme si i Chvalíkovickou ulici,
která leží nedaleko centra Železného Brodu. Také jsme se občas dali do řeči s místními obyvateli, kteří bohužel o kmotrovství
obcí ani nevěděli. Děkujeme Stanislavě
Hendrychové za brožuru, která nedávno
vyšla u příležitosti 70. výročí kmotrovství.
Zejména nám mladým připomněla, co pro
nás, chvalíkovické občany, znamená město Železný Brod.
Monika Halšková

V sobotu 1. října se uskuteční na hřišti ve
Chvalíkovicích třetí kolo 17. ročníku Opavské ligy mládeže sezony 2016/2017 „O pohár
Miroslavy Ptášníkové“. V této soutěži máme
družstva v kategoriích mladší i starší. Naše
hasičské naděje, které si v loňském ročníku
vedly úspěšně, si jistě zaslouží co nejlepší domácí prostředí. Věříme, že budete mezi těmi,
kteří je přijdou povzbudit. Soutěž začíná dopoledne v 9.00 hodin.
(oú)
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NAŠE FOTBALOVÉ NADĚJE

Fotbal muži - III. třída, sk. C
Odehráno:
Kyjovice - Chvalíkovice 6:2 (3:2)
Branky: 5. David Rozsíval, 9. Michal Belás
Chvalíkovice - Březová 1:5 (0:4)
Branka: 58. Petr Arendáš (penalta)
Větřkovice - Chvalíkovice 1:5 (0:3)
Branky: 10. a 23. David Rozsíval, 41. Denis Stoschek, 67. Ondřej Ambruzs, 74. Daniel Hlaváč
Horní Lhota - Chvalíkovice 6:0 (3:0)
Chvalíkovice - Raduň 1:1 (1:0)
Branka: 4. Denis Stoschek
Komárov - Chvalíkovice 3:4 (2:2)
Branky: 10. a 72. David Rozsíval, 28. Adam Hendrych, 46. Patrik Lazecký

Fotbalové soustředění
Léto jsme zahájili víkendovým fotbalovým soustředěním v Mokřinkách. Fotbal bez podpory
rodičů hrát nelze, proto byla tato akce určena
nejenom pro hráče, ale i pro rodiče. Sešlo se celkem 32 dětí a 30 dospělých.
V pátek odpoledne jsme se začali sjíždět a ubytovávat. Někteří spali v chatě, jiní si přivezli stan.
Podvečer byl věnován hrám a soutěžím, do kte-

Fotbal starší přípravka 1+5 - sk. C
Odehráno:
Chvalíkovice - Březová 18:3 (10:0)
Budišov nad Bud. - Chvalíkovice 12:1 (7:1)
Pustá Polom - Chvalíkovice 6:3 (0:2)
Chvalíkovice - Otice 12:7 (2:6)
Další program:
čtvrtek 22. 9. 16.30
úterý 4. 10. 16.00
úterý 11. 10. 16.00
sobota 15. 10. 10.30
pondělí 24. 10. 15.00
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Slavkov - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Hradec nad Mor.
Chvalíkovice - Vítkov
Skřipov - Chvalíkovice
SFC Opava „B“ - Chvalíkovice

rých se aktivně zapojili i rodiče. Po společné večeři se děti podívaly na pohádku a hurá na kutě.
Sobotu jsme využili k procházce po naučné stezce břidlice. Terén byl občas náročný, my jsme ho
však zvládli bez úrazu a na výbornou. Během
cesty děti v týmech plnily různé úkoly a předháněly se, kdo bude lepší. Byla to moc pěkná
procházka. Na chatu jsme se vrátili hladoví, unavení, ale plní zážitků. Večer se děti věnovaly kondičnímu tréninku za podpory rodičů, kteří stáli
na jednotlivých stanovištích. Někteří si trénink
vyzkoušeli na vlastní kůži. Uf, to byla makačka!
Nedělní dopoledne bylo věnováno vyhodnocení, předání odměn a úklidu chaty a okolí. Následoval poslední společný oběd a návrat domů.
Pro všechny to byl příjemně prožitý víkend. Děkujeme všem za aktivní pomoc a účast. Těšíme se
na další spolupráci!
Více informací o fotbalové přípravce naleznete na
facebooku: https://www.facebook.com/TJ-Sokol-Chvalíkovice-Přípravka
Text a foto: Monika Halšková

Další program:
neděle 2. 10. 15.30
neděle 9. 10. 15.00
neděle 16. 10. 15.00
sobota 22. 10. 14.00
sobota 5. 11. 14.00

TJ Sokol Chvalíkovice - TJ Raduň
1:1 (1:0)
Foto: Karel Stuchlík

Chvalíkovice - Štítina B
Budišovice - Chvalíkovice
Chvalíkovice - Hrabyně
Těškovice - Chvalíkovice
Skřipov - Chvalíkovice

CO SE UDÁLO VE CHVALÍKOVICÍCH PŘED STO LETY
Oslavy dětského dne

Dne 2. prosince 1916 jsme ve Slezsku slavili první dětský den. V Čechách a na Moravě byl slaven
již v letech minulých na podnět Františka Josefa
I., jehož heslem bylo - „Vše pro dítě.“ Opuštěných
dětí (sirotků) a všech strádajících dítek ujaly se
tzv. sirotčí spolky, které o ně pečovaly. Vydatnou
podporou pro ně byly sbírky konané v dětských
dnech. Dětský den v naší škole byl zahájen slavnostním způsobem. Ve školní světnici vyzdobené chvojím i květinami se sešli pozvaní rodiče.
Dítky po proslovu učitelky M. Plánkové o významu dětského dne pobavily rodiče i sebe přednášením básní a zpěvem. Po té vyprávěla učitelka
pohádky. Na konci slavnosti bylo mezi žáky a rodiči vybráno 18,90 korun.

Uprchlíci ve Chvalíkovicích

V říjnu 1916 bylo přivezeno do opavského okresu na 40 000 uprchlíků haličských a částečně bukovinských, vyznání izraelského. Rozděleni byli
téměř do všech okolních dědin. Do Chvalíkovic
bylo dne 23. října přiděleno na 90 z nich. Umístěni

byli v prázdných bytech. Poněvadž se ukázalo, že
jsou plni nečistoty a vší, jimiž se rozšiřuje nakažlivý skvrnitý tyfus, bylo hejtmanstvím nařízeno,
aby se každá obec postarala o jejich vyčištění.
U nás se konala očisťovací akce 4. a 5. prosince,
ale s malým efektem, protože uprchlíci kladli
houževnatý odpor. Během roku 1917 se uprchlíci
mohli začít vracet do svých domovů. Z Chvalíkovic ještě v roce 1917 odešlo šest rodin, 12. srpna
1918 se k návratu domů vypravili poslední.
Zdroj: Kronika obce Chvalíkovice
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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. listopadu 2016.
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DUŠIČKOVÉ VAZBY, DUŠIČKOVÉ VĚNCE,
VÁNOČNÍ VAZBY, ADVENTNÍ VĚNCE,

Sportovní odpoledne
bylo nejen sportovní,
ale hlavně zábavné

SMUTEČNÍ VĚNCE, SMUTEČNÍ KYTICE,
SVATEBNÍ VAZBY, OSLAVY
Podolská 156, Hradec nad Moravicí (VEDLE KINA)
telefon: +420 603 181 640
info@kvetinovy-at.cz
www.kvetinovy-at.cz
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ARABELA ve Chvalíkovicích ...
... ale stejně tak by se dalo říct i CHVALÍKOVIČTÍ
V ARABELE. V nedělním programu totiž neúčinkovali jen zpěváci a baviči tohoto pražského
seskupení, ale více či méně aktivně se zapojili
i diváci. Na pódiu u sokolovny vládla příjemná
atmosféra a všichni se dobře bavili.
Text a foto: Karel Stuchlík

