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CHVALÍKOVICE
Vážení spoluobčané,
ocitáme se na prahu nejkrásnějšího
období roku - času adventu a následných Vánoc. Jen málokoho neosloví
kouzlo a atmosféra vánočních svátků a to přesto, že pro mnohé je toto
období spojeno se stresem z nákupů,
úklidu či přípravy vánočního cukroví.
V sobě a ve svých domovech vytváříme sváteční atmosféru, která se rok
co rok vrací díky zachovávání tradic.
Občas stačí málo, třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života často přehlížíme,
a prožít radost z každé hezké chvilky
s našimi nejbližšími.
Nezapomínejme ani na podstatu
slova RODINA a dodejme mu plnohodnotného naplnění. Mysleme ale i na ty,
kteří již nejsou mezi námi a na krásné
chvíle, které jsme společně s nimi prožili. Věnujme i jim krátkou vzpomínku.
Všem občanům i příznivcům Chvalíkovic přeji jménem svým, zastupitelů
a zaměstnanců obce, krásné a spokojené Vánoce v kruhu Vašich rodin a Vašich blízkých a především pak z celého
svého srdce přeji svátky plné radosti,
naplněné láskou, domácí pohodou
a splněnými přáními.

pf 2016

Ať je Váš vstup do nového roku 2016
úspěšný, plný zdraví, životního optimismu, dobré nálady a pohody!
Radim Hlaváč, starosta

Společně jsme rozsvítili
vánoční strom

Výstavou betlémů na chodbě obecního úřadu a kulturním programem před už rozsvíceným symbolem Vánoc jsme přivítali advent.
Děti z mateřské školy zazpívaly koledy, starší pak předvedly trošku
dramatického umění i tanečních kreací. Tleskaly jim desítky spokojených diváků. Vedení obce se postaralo nejen o zmíněný program, ale
i pohoštění „na zahřátí“ i „na zakousnutí“. Text a foto: Karel Stuchlík
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Čerpejme kotlíkové dotace!
Pro období 2014 - 2020 schválila Evropská komise operační program Životní prostředí. V rámci specifického cíle 2.1 - „Snížit emise z lokálního
vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“ - je vyčleněno 9 miliard korun
na výměnu starých zdrojů vytápění domácností
za ekologičtější. Moravskoslezský kraj bude mít
v období 2015 - 2020 k dispozici až 1,4 miliardy korun na tzv. kotlíkové dotace. Mezi cílovou
skupinu patří především domácnosti v kraji
a cílem je snížit znečištění ovzduší, které pochází z lokálních zdrojů.
Dotace fyzickým osobám (domácnostem) bude moci být poskytnuta v rozsahu 70 až 85 %
z částky 150 000 Kč uznatelných nákladů v závislosti na typu nově pořízeného zdroje tepla. Moravskoslezský kraj plánuje přispět za

účelem posílení zájmu domácností o výměnu starých kotlů všem žadatelům dalších pět
procent. Naše obec na základě žádosti kraje,
schválila příspěvek dalších 5 000 Kč na každý
vyměněný kotel z programu „kotlíkových dotací“, a to i zpětně, tzn. i těm, kteří si již v minulé výzvě ,,Zelená úsporám“ pořídili nový
ekologičtější kotel.
Dotace bude administrovat kraj, proto je třeba
sledovat aktuální informace na webových stránkách kraje www.kr-moravskoslezsky.cz.
Žádám občany, aby zvážili možnost výměny
neekologického kotle už jen proto, že od roku
2022 se staré kotle s nízkou emisní třídou nebudou moci provozovat vůbec (do té doby by
měla být přísnější kontrola topenišť) a taková
šance na dotace se už nemusí opakovat.
Radim Hlaváč, starosta

Stále aktuální témata: parkování a psi
V našich domácnostech přibývají auta, ale horší je
již situace s jejich parkováním. Z ulic se mnohdy
stává hromadné parkoviště a jejich průjezdnost je
velmi špatná. Proto chceme apelovat na všechny
majitele aut, aby své miláčky nenechávali na ulicích, a to obzvlášť v nadcházejícím zimním období. Při uklízení sněhu jsou velkou překážkou.
Podobná je situace s volným pobíháním psů a odklízením jejich exkrementů. Každý ví, že nemá nechat volně pobíhat svého psa (i když prý nic neu-

dělá). Proto mějme vzájemnou vůli ohleduplnosti
a zajistěme si své psy tak, aby neobtěžovali okolí.
Co říci závěrem? Pokud se budeme všichni chovat slušně a ohleduplně, lze hodně věcí vyřešit
domluvou, dohodou, vzájemným jednáním.
Proto zkusme se všichni zamyslet, zda to nejsem zrovna já, kdo obtěžuje souseda. Zkusme
si to sami vyřídit ve vzájemné shodě a spokojenosti všech občanů bez volání policie a jednání
na přestupkové komisi.
(oú)

Do roku 2020 jsou obce povinny podstatně snížit produkci směsného komunálního odpadu.
Z tohoto důvodu se v lednu letošního roku zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o dotaci na
projekt pořízení kompostérů pro občany Chvalíkovic. Žádosti bylo vyhověno a obec tak získala
od Státního fondu životního prostředí dotaci na
jejich pořízení ve výši 491 496,74 Kč. Obec doplácí 54 610,76 Kč. Cílem projektu je likvidace
veškerého bioodpadu ze zahrad a domácností
v místě jeho vzniku, tj. na vlastním pozemku tak,
aby bioodpad nekončil v popelnicích nebo na
jiných místech, kam nepatří.
Pořídili jsme 195 ks kompostérů na bioodpad
o objemu 900 l. Obec předala kompostéry ob-

čanům na základě podpisu smlouvy o výpůjčce a darování, která stanoví podmínky využití
a zacházení s kompostéry. Obec kompostéry
poskytuje občanům bezplatně. Kompostéry
budou v majetku obce po dobu 5 let, následně
budou předány občanům do vlastnictví. Tento typ kompostérů se nebude vyvážet a bude
sloužit výhradně pro potřeby uživatele.
Upozorňuji všechny, kteří si ještě kompostér nevyzvedli, ať tak učiní po domluvě v co nejkratší
době, protože velké kontejnery na zelený odpad budou již otevřeny jen jeden, maximálně
dva dny v týdnu, a to jenom do doby, než budou
muset být zrušeny úplně.
Radim Hlaváč, starosta

Vyzvedněte si kompostér! (je zdarma)
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 15. září
Zastupitelstvo schválilo alternativu č. 1, tj. záměr
prodeje částí pozemků p. č. 252 a 229/1 ohraničené hranicí současného plotu bez části určené
k rozšíření příjezdu pro rodinný dům s vypracováním GP na náklady kupujícího.
Dále schválilo žádost o provedení pozemkové
úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů.

ti parcely 257/1, která zasahuje do chodníku,
a prodej pozemku p. č. 306 v k. ú. Chvalíkovice.
Schválilo také dohodu o neinvestičním příspěvku na provoz školských zařízení v rámci příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a příspěvek pro děti na
Mikulášskou nadílku ve výši 3 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo termíny zasedání zastupitelstva v roce 2016: 19. 1., 16. 2., 15. 3., 19. 4.,
17. 5., 21. 6., v červenci a srpnu dle potřeby, 6. 9.,
18. 10., 15. 11., 13. 12.

Schválilo také rozpočtové opatření č. 2 /2015 Dále schválilo uspořádat zájezd pro občany do
Hudebního divadla Karlín spojený s prohlídkou
a záměr prodeje celého pozemku p. č. 306.
Zastupitelstvo schválilo podpořit ve Chvalíkovi- Prahy.

cích výzvu Moravskoslezského kraje, aktuálně Zastupitelstvo vzalo na vědomí výhled investičvyhlášenou kotlíkovou dotaci pro roky 2015 až ních akcí na roky 2016 - 2018 a návrhy termínů
2016 a podpořit ji z obecních prostředků část- oslav 70. výročí kmotrovství s Železným Brodem.
kou 5 000 Kč na jeden kotel.
Zastupitelstvo neschválilo finančně se podílet na Jednání zastupitelstva 10. listopadu
snížení obrub u nově budovaného vjezdu k ro- Zastupitelstvo mj. schválilo výši poplatku za
dinnému domu na ul. České školy a také záměr sběr komunálního odpadu na rok 2016 - činí
prodeje části pozemku p. č. 306 (cca 100 m2).
480 Kč za osobu a rok.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, hospodaření obce za
leden až červenec 2015, závěrečný účet a účetní
závěrku dobrovolného svazku obcí za rok 2014.

Zastupitelstvo schválilo také termín oslav70. výročí kmotrovství se Železným Brodem a 90. výročí založení TJ Sokol - uskuteční se 13. 8. 2016.

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolupráci
při realizaci projektu ,,Kotlíkové dotace v MSK“
v rámci operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a zpětné vyplacení příspěvku ve
výši 5 000 Kč na kotel realizovaný v minulých
Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním letech v programu „Zelená úsporám“.
a vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy kontrolní252 a 229/1, vypracováním a zasláním žádosti ho a finančního výboru a také příkaz k provedení
o provedení pozemkových úprav na Pozemko- inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015.
vý úřad ČR týkající se pozemku p. č. 1185 (rybní- Zastupitelstvo odložilo schválení Obecně závazky), vypracováním a vyvěšením záměru prodeje né vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za propozemku p. č. 306, zasláním odpovědi o schvá- voz systému shromažďování, sběru, přepravy,
leném příspěvku na kotlíkovou dotaci na MSK třídění, využívání a odstraňování komunálního
ve výši 5 000 Kč/1 kotel.
odpadu a rozhodnutí o způsobu zastřešení teraDále vzalo na vědomí nadcházející 70. výročí
kmotrovství s Železným Brodem, termíny lampionového průvodu (28. 10.) a rozsvícení vánočního
stromu (29. 11.).

Zastupitelstvo uložilo oslovit potenciální zájem- sy u sokolovny na příští jednání zastupitelstva.
ce, kteří by se starali o chod kaple.
S celým zněním usnesení se můžete seznámit
na www.chvalikovice.cz - „úřední deska“. PoJednání zastupitelstva 20. října
kud chcete do zápisu nahlédnout na Obecním
Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku úřadu Chvalíkovice, doporučujeme vám to nejp. č. 252 a 229/1 v k. ú. Chvalíkovice, odkup čás- lépe v úředních dnech.
(oú)
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Plesová sezona 2016
pátek 5. února
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá Myslivecké sdružení Maršovec.

HASIČSKÝ PLES
pátek 12. února
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chvalíkovice.
sobota 13. února
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá Klub rodičů při mateřské škole.

Podzimníčky ozdobily
schody
Vyřezávání dýní v předvečer lampionového průvodu se ve Chvalíkovicích pomalu stává tradicí. Letos jsme se sešli
v úterý 27. října v prostorách bývalého obecního
úřadu, dnes Klubu důchodců. Dospělí i děti se
pustili do vyřezávaní a vydlabávání dýní, které
pak podle fantazie doz-

dobili. Za hodinu a půl měli všichni hotovo a strašidelné dýně jsme odnesli
na schody k obecnímu
úřadu, kde jsme v nich zapálili svíčky, aby dílo bylo kompletní. Strávili jsme
příjemný podzimní podvečer a doufám, že se příští rok sejdeme opět v hojném počtu.
Text a foto: Štěpánka Obročníková

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna možná zazvoní u vašeho domu
koledníci. Jako každým rokem se začátkem ledna uskuteční Tříkrálová sbírka, která finančně
podporuje Charitu Opava. Stejně jako loni budou koledníci chodit od 9 hodin ve třech skupinkách. Loni se v naší obci vybralo 22 655 Kč.
Rostislav Beinhauer

PLES SPORTOVCŮ
sobota 20. února
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.
sobota 27. února
Pořádá TJ Sokol Chvalíkovice.

DISCO PLES

Jak bude otevřeno
na obecním úřadě?
Ve dnech 22. - 27. prosince bude zavřeno.
V pondělí 28. prosince budou úřední hodiny
od 7.00 do 15.30 hodin. Od 29. prosince do
3. ledna bude zavřeno. Od pondělí 4. ledna
začne na obecním úřadu běžný provoz. (oú)

Lampionový průvod
Tradičním lampionovým průvodem jsme si ve
středu 28. října připomenuli 97. výročí vyhlášení
samostatnosti Československé republiky. Starosta Radim Hlaváč připomenul význam této historické události. Lampionový průvod se zastavil
u pomníku, kde stála čestná stráž hasičů. Zde také
zazněla státní hymna. Pochod pokračoval k hasičské zbrojnici, kde čekal na všechny horký čaj a kdo
chtěl, mohl ochutnat i výborné opékané maso.
Text a foto: (oú)
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Mladí fotbalisté ukončili sezonu
V sobotu 14. listopadu jsme v klubovně sokolovny ve Chvalíkovicích společně ukončili letní
fotbalovou sezonu. Akce byla určena pro rodiče
a dětí fotbalové přípravky a rodiče starších žáků.
Za hojné účasti jsme se společně výborně pobavili, děti si na chvíli zahrály v tělocvičně, zajezdily autíčky na dálkové ovládání, které si přinesly.
V šatně pak měly možnost zhlédnout pohádku,
kterou jsme promítali prostřednictvím dataprojekturu, takové menší kino. Rodiče připravili občerstvení v podobě různorodých laskominek,
opravdu bylo z čeho vybírat. Pro děti byly připraveny tortilly a večer pak pizza. Trenér David Gibes
nás seznámil s plánovanými akcemi, poděkoval
rodičům za spolupráci a dětem
za jejich výsledky. Slova se také
ujal Radek Věntus jako zástupce TJ Sokol Chvalíkovice, který
zhodnotil fotbal v naší obci. Seznámil nás s novinkami pro příští rok, také poděkoval všem za
jejich práci. My si velice vážíme
spolupráce s TJ Sokol a jejich
finančních příspěvků pro naše
malé fotbalisty. Díky těmto
malým žákům se tradice fotbalu v obci opět začíná rozjíždět.
V kategorii starší fotbalové
přípravky ročníku 2005 a mladší se chlapci umístili v tabulce na nádherném 2. místě. Gratulujeme! Odměnou jim pak byl výlet do Heiparku
v Tošovicích. Tady se hoši pořádně vyřádili na
bobové dráze, zajezdili si na nafukovacích duších, vyzkoušeli si zkrocení divokého býka, prostě každý si našel svůj kus zábavy.
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Letní fotbalová sezona sice skončila, pravidelné
tréninky ale pokračují dále. Možnost se zdokonalit a prověřit své dovednosti budou mít chlapci na několika turnajích zejména v Hlučíně nebo
v přátelských utkáních.
Jménem všech rodičů bych chtěla poděkovat
trenérům Davidu Gibesovi, Martinu Glazarovi,
Michalu Belásovi a Jarku Tvrdému za jejich práci. V dnešní době se těžko hledá člověk, který by
zdarma ve svém volném čase chodil pravidelně
trénovat děti. Děkujeme.
Více informací o fotbalové přípravce naleznete
na facebooku: TJ Sokol Chvalíkovice Přípravka.
Text a foto: Monika Halšková

Pravidelné tréninky
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (ročník 2004 a mladší)
pondělí 17.00 - 18.00 pátek 17.15 - 18.30

MLADŠÍ ŽÁCI (ročník 2009 a mladší)
středa 16.00 - 17.00 pátek 16.00 - 17.00

Železnobrodské SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
V Železnobrodském zpravodaji hodnotili letošní
IX. ročník SKLENĚNÉHO MĚSTEČKA, který se konal 18. - 20. září, starosta Mgr. František Lufinka
a místostarosta Mgr. Ivan Mališ: „Troufáme si tvrdit, že to byla akce po všech stránkách vydařená.
Velmi střízlivé odhady hovoří o 6 000 návštěvnících. Sklářské firmy a živnostníci připravili pestrou
nabídku ve stáncích i ve sklářské škole, lákavý byl
i kulturní program. Velké díky patří všem za atmosféru, kterou se podařilo vytvořit.“
Mezi hosty SKLENĚNÉHO MĚSTEČKA byla na pozvání kmotrovského města Železný Brod i delegace naší obce. Zúčastnili jsme se slavnostního zahájení před Střední uměleckoprůmyslovou školou
sklářskou v Železném Brodě. Pak se průvodcem
naší delegace stal Mgr. Ivan Mališ. Společně jsme
si prohlédli školu a skleněné výrobky žáků školy.

Přesvědčili jsme se, že ze skla se dají vykouzlit
nádherné věci. Některé práce jako vinutí korálků
nebo foukání skla jsme si mohli všichni vyzkoušet.
V doprovodu místostarosty jsme dále navštívili
Chvalíkovickou ulici, prohlédli si městskou radnici, starou dřevěnou zvonici i kostel sv. Jakuba.
Zhlédli jsme výstavu skleněných plastik, zúčastnili
se hasičské soutěže a také jsme sledovali velmi zajímavý a pestrý kulturní program. Chvalíkovice na
SKLENĚNÉM MĚSTEČKU reprezentovali i hasiči,
kteří se zúčastnili soutěže v požárním sportu.
Naší delegaci se dostalo velmi vřelého přijetí
a je velmi potěšující, že kmotrovství mezi Železným Brodem a Chvalíkovicemi trvá i nadále.
Text: Stanislava Hendrychová, foto: Ing. Dalibor Krejčiřík

Zveme vás do
kaple i sokolovny
Tradiční vánoční koncert se v kapli sv. Archanděla Michaela uskuteční v pondělí 28. prosince od 17.00 hodin. Posluchačům se představí
hudební seskupení Enigma. Těšit se můžete na
známé vánoční koledy a písně. Koncert pořádá
vedení obce.
Zájemci o sportovní vyžití se mohou těšit na
neděli 27. prosince. V sokolovně si mohou zahrát badminton, stolní tenis a kuželky. Vánoční
sportovní den pořádá TJ Sokol Chvalíkovice
a začíná v 9.00 hodin.
(oú)
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Svědectví chvalíkovických kronik
Kupodivu o fojtství toho mnoho ve chvalíkovických kronikách nenajdete. Ale i z kusých útržků
je zřejmé, že to bylo místo, které pro obec mnoho
znamenalo. Už třeba jenom proto, že v roce 1893
jste si v hospodě Na fojtství mohli dát pivo nebo
něco jiného k osvěžení či posílení těla. Byl tu i obchod se smíšeným zbožím. V té době měly Chvalíkovice ještě krčmu u Hutnice a láhvový prodej
byl ve stavení č. 36.

V zimě se necvičilo, protože nebylo kde. Teprve
po získání prvních finančních prostředků v roce
1930 se pronajal sál Na fojtství, kde se cvičilo pravidelně, avšak v nevytopeném sále. Cvičilo se tam
až do postavení sokolovny v roce 1963.
Na sklonku druhé světové války v dubnu 1945 se
z fojtství stala málem pevnost. Němci chtěli vesnici vyklidit, ale už na to neměli čas. Z roviny od
Opavy útočila Rudá armáda. Němečtí okupanti
byli v naší vyvýšené obci ve výhodě. Ve Chvalíkovicích se bojovalo o každý dům. Fojtství, největší
zděný dům v centru obce, se stalo střediskem
odporu, a proto bylo bombardováno. V protější
kapli se v okénku ve štítě uhnízdil zuřivý Němec
s kulometem, který, než byl zneškodněn, kosil
postupující sovětské vojáky.

Pro Chvalíkovice platily povinnosti panské roboty
až do roku 1848. Robotu měl za povinnost ohlašovat fojt. Po určitou dobu, vždy den před robotou,
ohlašovala ji od kaple služka z fojtství, která prý
měla mimořádně silný hlas. Robotníci se shromažďovali na cestě do Branky a společně se ubírali
do Dolního dvora v Brance nebo na Horní dvůr na
Hanuši. Fojt na robotu nemusel. Zato ale musel Po válce se Na fojtství mj. konaly i plesy. Pamětjezdit jednou ročně pro víno do Bzence nebo až níci dodnes vzpomínají, jak se tančilo kolem kodo Uher. A také musel chovat loveckého chrta.
mína. Ale všechno má svůj čas a má ho i fojtství.
Dne 8. října 1896 se konala ve Chvalíkovicích schů- Snímek interiéru ze září letošního roku hovoří za
ze české učitelské jednoty opavské. Došlo sem 23 vše. Brzy zůstanou jen vzpomínky ...
učitelů z Opavska. Odpoledne byl společný oběd
v hostinci Na fojtství, kde se všichni účastníci schůze také pobavili. Uváděla se totiž některá jména
užívaná v obci. Podle křestních jmen hospodářů
se říkalo jednotlivým hospodářstvím například Jakubek, Ondřejek, Antošek či Bartek. Sedláci měli
přezdívky Chvostal, Fusala, Bulík, Hrkala, Čajky,
Zvongel, Bída, Kotlák, Bagonek, Komín a další. Některým selkám se říkalo Stará lampa, Serepetka,
Masnica, Kyna, Svrbikatla, Stará chajda, Culentka,
Tchůř, Pamula či Talach.
Za první světové války, kdy musely ženy jezdit
s koňmi a vykonávat mužské polní práce, bylo
fojtství i svědkem jedné tragické události. Anna
Herberová, neteř starosty Karla Grody, již půl roku
jezdila a pracovala s koňmi a ti ji poslouchali. Jenže 3. dubna 1916 při jízdě z kopce se koně splašili
a Anna je nedokázala udržet. Před fojtstvím spadla z vozu druhá hnojnice (boční deska hnojného
vozu). Praštila Annu do hlavy a zlomila ji vaz. Ta
již mrtvá padla k zemi. Na památku této tragické
události byl její obrázek vyvěšen na kapli.
Po založení samostatného Sokola ve Chvalíkovicích bylo zahájeno cvičení. V létě se cvičilo na
pronajaté louce v místě, kde dnes stojí sokolovna.

Připravil a foto: Karel Stuchlík
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Žákovské družstvo ve stolním tenise
Družstvo žáků odehrálo v podzimní části okresního přeboru žáků okresu Opava celkem 6 zápasů.
Podařilo se jim vyhrát až poslední zápas v Hradci nad Moravicí v poměru 7:3. Družstvo skončilo
po polovině soutěže na předposledním 6. místě
tabulky. Za družstvo nastupovali pravidelně Krystína Hlaváčová (nejúspěšnější z družstva), Kateřina Greplová (druhá nejúspěšnější) a doplňovali
je Dominik Žiga spolu s Julií Trojančíkovou. Do
družstva jsou zařazeni ještě mladší žáci Filip Ša-

farčík a Julie Frolichová, kteří nahradí v příštím
ročníku odcházející starší žáky.
Žáci se rovněž zúčastnili tří bodovacích turnajů
mládeže v Darkovicích, kde se nejlépe umístila
mezi žačkami Kateřina Greplová na 4. místě.
V prosinci budou pravidelné tréninky žáků v sokolovně vždy v pondělí od 15.00 do 16.30 hodin. Trenéři na nich rádi přivítají nové zájemce
o stolní tenis z řad mládeže narozené v roce
2002 a mladší.
Zdeněk Pelech

Kuželkáři hrají letos o postup
Podzimní část jednotlivých soutěží se zatím odehrává v jednoznačné rovině. Družstvo A ovládlo
čelo tabulky a po devíti zápasech, z nichž sedm
vyhrálo, je na prvním místě. K tomu ale vedoucí
družstva Jakub Hendrych říká: „O umístění rozhodne až jarní část. Dokud není dohraný poslední
zápas, nemusíme o případném postupu do vyšší
soutěže diskutovat.“
Družstvo B se s mladými hráči teprve hledá
a často jen kvůli velice těsným prohrám je na
konci tabulky. Výkonost nových hráčů však jde
s každým kolem nahoru. V posledním zápase zaznamenala Barbora Víchová 425 bodů a bratři

Beinhauerové společně 410 bodů. Díky tomu
máme na kontě první dvě výhry a družstvo B se
odlepilo ode dna tabulky.
Jsem rádi, že jsme v týmu mohli přivítat po návratu ze zahraničí zkušenou hráčku Sabinu Trulejovou, která se aktivně zapojila do podzimní
části a je pro tým výraznou posilou.
Naši nejmladší se pravidelně účastní Poháru
mladých nadějí. Nejlépe si vedou Jonas Mückstein, Denis Vítek, Gabriela Beinhauerová a Patrik Kostka. Cenné zkušenosti sbírají i Vojtěch
Binar, Jakub Nosek a Dominik Žiga.
Ing. Dalibor Krejčiřík

Podzim fotbalistů - IV. třída skupina B
Slavkov „B“ - Chvalíkovice 1:6 (1:3)
Branky: David Rozsíval 2, Adam Pekárek 2, Tomáš
Kreisel, Adam Hendrych
Chvalíkovice - Větřkovice 6:0 (2:0)
Branky: David Rozsíval 2, Mikuláš Sýkora 2, Adam
Pekárek, Pavel Fischer
Deštné - Chvalíkovice 0:2 (0:1)
Branky: Michal Belás, David Rozsíval
Chvalíkovice - Šťáblovice 4:0 (2:0)
Branky: Adam Hendrych 2, Mikuláš Sýkora, Patrik
Lazecký
Moravice - Chvalíkovice 2:1 (0:0)
Branka: Vladimír Pavelek
Chvalíkovice - Sosnová 3:1 (2:1)
Branky: Adam Hendrych, David Rozsíval, Mikuláš
Sýkora
Radkov - Chvalíkovice 1:0 (0:0)
Palhanec - Chvalíkovice 0:5 (0:3)
Branky: David Rozsíval 2, Daniel Hlaváč, Denis Košťál,
Michal Belás
Chvalíkovice - Vávrovice „B“ 3:1 (2:1)
Branky: Michal Belás 2, Adam Hendrych
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Čelo tabulky po podzimu:
1. Slavkov B
9
2. Chvalíkovice 9
3. Šťáblovice
9

8 0 1
7 0 2
5 1 3

47:13 24
30:6 21
33:14 16

Kolik dali gólů

David Rozsíval 8, Adam Hendrych 5, Michal Belás a Mikuláš
Sýkora po 4, Adam Pekárek 3, Tomáš Kreisel, Pavel Fischer,
Patrik Lazecký, Vladimír Pavelek, Daniel Hlaváč a Denis
Košťál po 1

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: OPTYS s.r.o., Opava. Uzávěrka čísla byla 7. prosince 2015.
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. března 2016.

Mikulášská nadílka

Obec, TJ Sokol Chvalíkovice a skvělá parta rodičů okolo malého fotbalu - ti
všichni se zasloužili o zdařilou mikulášskou zábavu s nadílkou. V bohatém
programu se představilo Kytarové duo (s houslemi), děti z Mateřské školy
Chvalíkovice, hlavně vánoční písně zazpívala Kateřina „Katy“ Lebedová
a Macha s Šebestovou připomenuly děti z Hradce. Pak už se všichni dočkali
Mikuláše s doprovodem a plným košíkem dárků. Text a foto: Karel Stuchlík
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Naši mladí hasiči v lize a Plamenu
Se začátkem školního roku začal pro naše mladé
hasiče opět další ročník Opavské ligy mládeže
(OLM). Rovněž započalo další kolo celostátní hry
Plamen. Mladí hasiči trénují pod vedením stálé
sestavy trenérů, kterou tvoří Břetislav Binar,
Milan Binar, David Fajkus a Zuzana Beinhauerová. Pod jejich vedením se připravují dvě družstva - starší (těch je v probíhajícím ročníku 11)
a mladší (těch je 13).

V podzimní části OLM se obě družstva zúčastnila
čtyř kol. V kategorii mladších jsme v Kyjovicích
vybojovali 4. místo ze 13 zúčastněných družstev,
v Malých Hošticích už to bylo 3. místo z 15 družstev, v Borové také 3. místo z 8 družstev a doma
ve Chvalíkovicích opět 3. místo ze 13 družstev.
V celkovém pořadí po podzimní části to představuje 3. místo s 35 body.

V kategorii starších byli naši v Kyjovicích na 8. místě ze 14 družstev, v Malých Hošticích skončili na
14. místě z 18 družstev, v Borové dosáhli dokonce na 5. místo ze 13 družstev a ve Chvalíkovicích
to bylo 13. místo ze17 družstev. Celkově jsou po
podzimní části na 10. místě se 13 body.
Celostátní hra Plamen je dvoukolová, podzimní
část proběhla ve Zlatníkách. Soutěžilo se v přespolním běhu a štafetě CTIF. Celkové umístění bude známo až po jarní části, kdy se uskuteční zbývající disciplíny - štafeta požárních dvojic, štafeta
4 x 60 m a královská disciplína požární útok.
Nyní obě družstva pilují své dovednosti a zvyšují fyzickou zdatnost v tělocvičně TJ Sokol.
Text: Břetislav Binar, foto: Martin Nedopil

Opavská liga mládeže ve Chvalíkovicích
Na domácím hřišti TJ Sokol jsme 3. října hostili
4. kolo OLM. Za slunečného a teplého počasí
se družstva utkala v požárním útoku a v naší
tradičně silné štafetě požárních dvojic.
Ve štafetě potvrdili naši mladší suverénní postavení a vyhráli. Starší se po sporném rozhodnutí
hlavního rozhodčího a obdržení trestných bodů
umístilo až na 9. místě. V požárním útoku se nedařilo ani mladším, ani starším. Snad na ně dolehla tíha domácího prostředí a veliké množství
povzbuzovatelů z řad rodičů, kamarádů a přátel.
Výsledky? Mladší sedmí a starší až šestnáctí.

Navzdory neúspěchu v požárním útoku obsadili
celkově naši mladší krásné třetí místo. Na družstvo
starších„zbylo“ pouze místo 13. Vzhledem k celkovému počtu družstev, které se OLM u nás zúčastnily (starších 17 a mladších 13) jsou oba výsledky
příslibem lepších časů. Hlavně družstvo mladších
má soutěž velmi dobře rozběhnutou a pokud vydrží i v jarní části, neměl by je postup do okresního
kola minout. A snad se začne dařit i starším, aby
i oni po jarních kolech poskočili na postupová místa. Přejeme jim hodně zdaru!
Břetislav Binar, Zuzana Beinhauerová

