ZPRAVODAJ OBCE

CHVALÍKOVICE

2/2022
OBECNÍ DEN PROBĚHL V PLNÉ
PARÁDĚ

Obecní den

Po covidové pauze obnovila obec svou tradiční oblíbenou akci, která proběhla v sobotu 25. června ve spolupráci s místními spolky. Opět jsme se tako všichni mohli
sejít a společně si užít velmi vydařené odpoledne, které v dobré náladě pokračovalo až do večerních hodin. Celkem bylo registrováno 465 platících návštěvníků.
Den obce zahájil na podiu starosta Radim Hlaváč. Poté následovalo představení
místních spolků. Myslivecký spolek Maršovec představil lovecká plemena psů a
jejich výcvik, mladí hasiči zase obratně zasahovali u požáru domu, který se vznítil
a mladí fotbalisté ukázali své fotbalové dovednosti. Poté nejmenší děti a jejich
rodiče zabavil klaun Bobo. Prvním z vrcholů programu bylo hodinové vystoupení
známého baviče a imitátora Zdeňka Izera. Většina návštěvníků hltala Zdeňkovy
vtipy a mnozí ocenili i jeho hudební talent. Našlapaný program poté pokračoval dál
westernovým vystoupením a po lasech a bičích začala návštěvníky bavit hudební
vystoupení. Jako první se na podiu představila havířovská kapela NEBE a vrcholem večera byli Daskabát: Kabát Revival. Závěr obstaral DJ Pavel Šindlář.
(oú)
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Z usnesení 35. zastupitelstva obce ze dne 3. května
Zastupitelstvo obce mj. schválilo:
1) Revokaci usnesení pod bodem č. 5
z 31. zasedání ze dne 16. 11. 2021 o
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chvalíkovice v rámci OPŽP ŽP
2021 – 2027 projektu „Kotlíkové dotace v MSK 4. výzva“.
2) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Chvalíkovice prostřednictvím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2021 – 2027
projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ v celkové
výši 40.000,- Kč, na jeden realizovaný
projekt (žádost) 5.000,- Kč.
3) Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chvalíkovice v rámci
Operačního programu Životní prostředí

2021 – 2027 projekt „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“,
mezi Obcí Chvalíkovice a Moravskoslezským krajem na dotaci v celkové výši
maximálně 40.000,- Kč, poskytnutou
v jednotlivých splátkách dle částky uvedené vždy ve výzvě k proplacení dotace;
schvaluje text smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
4) Vytýčení a zpevnění obecního pozemku p. č. 665 na náklady žadatele
pana B. Z.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Prodej pozemku p. č. 868/3 o výměře
107 m2 k.ú. Chvalíkovice.
(oú)

Z usnesení 36. zastupitelstva obce ze dne 14. června
Zastupitelstvo obce mj. schválilo:
1) Závěrečný účet obce za rok 2021 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
2) Účetní závěrku obce Chvalíkovice za
ro 2021.
3) Vytýčení a zpevnění obecního pozemku p. č. 665 na náklady žadatele
pana B.Z.
4) 7 volených zastupitelů pro volby do
zastupitelstev obcí na období r. 2022 –
2026.
5) Smlouvu o poskytování produktu
101-0010 WWW stránky – roční provoz
6) Smlouvu darovací pro Město Hradec
nad Moravicí, na spolufinancování nákladů vzniklých v souvislosti s provozem
laserového rychloměru a to na částku
1.370,- Kč.
7) Konání akce firmy Ferram dne 3. září
2022 na hřišti.

8) Záměr prodeje pozemku p. č. 868/3 o
výměře 107m2.
9) Finanční dar 1.000 Kč/žáka tj. celkem
17.000,- Kč pro účastníky poznávacího
jazykového zájezdu do Londýna a to pro
žáky ZŠ Raduň z obce Chvalíkovice.
10) Podnájem mezi TJ Sokol a paní D.V.
na provozování pohostinství v Sokolovně na rok s možností jejího dalšího
prodloužení.
11) Záměr pronájmu části p. č. 97 sloužící jako tréninkové hřiště pro TJ Sokol
Chvalíkovice.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) Starostu vyvěšením záměru pronájmu části p. č. 97 sloužící jako tréninkové hřiště TJ Sokol.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu Kontrolního výboru.
2) Zprávu Finančního výboru
(oú)
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Výsadba stromů

Každému, ať už jednotlivci, nebo kandidátce bude v případě zájmu vyhrazena
V sobotu 2. dubna proběhla v alejích polovina strany čtvrtletníku. PrezentaŽlabinského a Vrbného potoka výsadba ce musí být doručena na e-mail obec@
stromů, na kterou obec získala dotaci chvalikovice nejpozději do 31. srpna.
(oú)
ve výši 240.000 Kč a na níž se podíleli zástupci TJ Sokol, dobrovolní hasiči,
myslivci a rybáři. Celkem se sešlo na
40 dobrovolníků, kteří i přes špatné poKoncem léta obec zorganizuje letní kino.
časí, jež si zpříjemnili teplým čajem, vyPokud počasí dovolí, projekce pod širým
sadilo 80 ovocných stromů. Tímto jim
nebem se uskuteční na hřišti. Přesnější
(oú)
děkujeme.
informace kdy, v kolik a co se bude
promítat, se dozvíte z obecního rozhlasu.
(oú)

Letní kino letos bude!

Co patří a nepatří do
bioodpadu ?!

Komunální volby
Netradičně o 14 dní dříve a to ve dnech
23. a 24. září 2022 se budou konat
volby do zastupitelstev obcí. Jako obvykle opavský magistrát vykonává
činnost registračního úřadu i pro naši
obec. Příjem kandidátních listin v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská
71B, 2. patro, dveře č. 212 probíhá od
1. 6. do 19. 7. 2022. Volební strany mají
možnost (prostřednictvím zmocněnce)
doplňovat další kandidáty na kandidátní
listinu nebo měnit jejich pořadí 60 dnů
přede dnem voleb tj. do 25. 7. 2022 do
16.00 hod. Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit nejpozději 53 dnů přede dnem voleb tj. do
1. 8. 2022. Všechny informace včetně
potřebných formulářů naleznete na
webových stránkách města Opavy.
Všem těm, kteří mají zájem v letošních
komunálních volbách kandidovat do zastupitelstva obce, umožníme se prezentovat v zářijovém vydání čtvrtletníku.
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Hlavní podmínkou, aby bioodpad mohl
být kompostován a nemusel se za drahé
peníze vozit na skládku, je jeho kvalita. Do bioodpadu tedy nepatří hlína,
silnější větve, ořezy z tújí, exkrementy
zvířat, dětské jednorázové pleny, igelity
a mikrotenové sáčky, kuchyňský odpad
živočišného původu, uhynulá zvířata,
podestýlky domácích zvířat, letáky a
noviny, hřbitovní odpad – věnce, guma
a jiné obaly.
Bohužel i v našich kontejnerech se řada
těchto odpadů nachází. Prosíme proto
spoluobčany, aby dodržovali správné třídění odpadů a nevhazovali do kontejnerů nic, co tam nepatří.
(oú)

Školka na cestách
Sluníčko září víc a více, příroda jen hraje
a voní a my jsme se rozhodly vydat na
výlet, a tak paní učitelky naplánovaly
hned několik výletů.
První byl do Arboreta v Novém Dvoře.
Sluníčko sice bylo schované za mrakem
a spadlo i pár kapek, ale to nám nevadilo. Nakonec se počasí umoudřilo a my
jsme obdivovaly krásy přírody. Shlédly
jsme i tropické rostliny ve velkém
skleníku. Po cestě Arboretem jsme plnily úkoly, tam nás také překvapil páv,
který pyšně vykračoval a ukázal nám i
krásný rozevřený ocas. V mini ZOO jsme
kromě koziček pozorovaly osly, morčata
a andulky. Po vydatné svačině jsme se
autobusem vydaly zpět.
Další výlet se uskutečnil do Národního
zemědělského muzea v Ostravě. Děti
se zde seznámily se zemědělskou technikou, mohly si vylézt na traktor a kombajn. Muzejní pedagožka pro nás měla
přichystaný program Pro dobrou mysl
a zdravé tělo. Na závěr si děti pohrály
v dětském koutku a dostaly i tetovačky.
A jako každý rok nás do školky zase přišli navštívit i naši psí kamarádi, kde nám
jejich majitelka ukázala výcvik a povely.
text a foto : MŠ
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Velikonoční stezka

poklad. Tuto příjemnou procházku si rodinky z Chvalíkovic mohli užívat po celý
V naší obci máme kolem 90 dětí od týden a účast byla opravdu hojná.
1 do 12 let. Karneval bohužel být ještě
text :Barbora Rychtárová
nemohl, a tak když nám začalo jaro
foto: Ivan Berger
klepat na dveře a blížily se Velikonoce,
rodiče ze spolku MŠ se rozhodli všem
dětem z Chvalíkovic uspořádat dobrodružnou stezku kolem rybníků. Stezka
začínala u hasičárny a měla 7 zastavení
s úkoly. Celou cestu děti provázeli dva
skřítci, kteří jim radili, co kde udělat.
Všichni si procvičili rovnováhu, házení
i postřeh. Také museli zapojit mozkové
závity a mít oči na stopkách. Myslím, že
někdy se i rodiče zapotili. Na konci naše
malé občánky čekal dobře schovaný

Slet čarodějnic

V pátek 22. dubna se po covidové
pauze opět slétly čarodějnice. Děti
v přestrojení za čarodějnice a čaroděje
se sešly před školkou, kde přednesly
básničku a pak v průvodu spolu s rodiči
pokračovaly k hasičárně, kde již tradičně
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hasiči připravili vatru a občerstvení. Děti
si opekly špekáčky a po setmění jsme
všichni sledovali zapálení vatry, kterou
skvěle připravili a profesionálně na ni
dohlíželi naši hasiči. I letos se nás sešlo
hodně, počasí vyšlo a nálada byla výbor
ná.
text a foto:oú

Výlet ke Dni matek
Obec připravila na neděli 15. května ke
Dni matek zájezd do Arboreta v Novém
Dvoře, které proslavila velká sbírka rodu
Rhododendron, patřící k nejbohatším
sbírkám v ČR. Vznik arboreta je spjat
s osobou majitele novodvorského panství Quido Riedelem, který kolem svého zámku založil před více jak sto lety
přírodně-krajinářský anglický park na

ploše 1,8 ha. Po druhé světové válce
zde vzniklo krajské arboretum a značně
se rozšířilo, až na 22 ha, dnes arboretum provozuje Slezské zemské muzeum. Po prohlídce následoval oběd v Zámecké restauraci v Litultovicích. Výlet
se vydařil, počasí nám přálo a myslíme,
že se maminkám líbilo. Rádi přivítáme
nápady, která místa byste rády navštívily v příštím roce. Své náměty můžete
zasílat na e-mail obec@chvalikovice.cz
text a foto: Olga Nedopilová

I děti popřály svým maminkám
Děti z mateřské školy a paní učitelky básniček a písniček a každá maminka
připravily ve čtvrtek 5. května pro ma- dostala malý dárek – čtyřlístek pro štěsminky k jejich svátku odpoledne plné tí, který pro ně děti vyrobily.
text a foto: MŠ
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Dětský den – Cesta kolem světa
Při příležitosti dne dětí byli všichni naši
nejmladší spoluobčané i přespolní děti
pozváni na cestu kolem světa. Při příchodu děti dostaly cestovní pasy a
nanuk s pitím od našich sponzorů. Pak
se mohly podívat do osmi zemí, kde na
ně čekaly úkoly typické pro daný stát.
V Holandsku musely dopravit obrovský
koláč sýra z bodu A do bodu B mezi záhony tulipánů. V Rakousku si podojily
kravku v životní velikosti. Ve Švýcarsku
opravovaly hodinky a střílely z luku.
Z Mexika přelézaly zeď do USA a v Číně
si vyzkoušely, jestli by se dokázaly najíst hůlkami. V Chorvatsku je čekalo hledání mušlí v písku a kuželky. V Itálii si

upekly pizzu podle přání a na Antarktidě
musely poznat místní faunu. Nechyběly každoroční skákací hrady, koně i poník k projížďce i cukrová vata. Upečené
dobroty od chvalíkovských maminek
a jiné občerstvení včetně guláše bylo
k zakoupení v cestovatelském baru.
Navštívilo nás více než sto mladých
cestovatelů. Spolu s jejich doprovodem
bylo na našem fotbalovém hřišti opravdu veselo. Moc děkujeme akčním rodičům z našeho spolku, kteří spojili své
síly a zorganizovali toto fajn odpoledne.
Těšíme se, jaké další originální téma nás
čeká příští rok!

Prvňáčci

Den otců

Školní rok v naší mateřské školce skončil a úplně posledním byl pro devět
dětí, které po prázdninách usednout
do lavic první třídy. Letos se s mateřskou školkou rozloučili Adéla Nosková,
Josefína Bergerová, Pavla Cihlářová,
Josefína Věntusová, Šimon Latka, Florián Dobrotka, Matyáš Kalus, Lukáš
Belás a Karel Malík.
Rodiče prvňáčků připravili na pondělní
odpoledne 27. června u hasičárny rozloučení a pasování budoucích prvnáčků.
Od obce rodiče obdrželi poukaz na nákup školních potřeb v hodnotě 1 000 Kč.
Tímto všem přejeme mnoho úspěchů.
(oú)
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text a foto: Barbora Rychtárová

Letošní den otců se uskutečnil v sobotu
18. června v sokolovně. Tuto akci pořádala už po patnácté obec s přispěním
TJ Sokol. Tátové se utkali v kuželkách,
kde první místo vyhrál Marek Hynar. Ke
sportovnímu odpoledni bylo připraveno
i drobné občerstvení a losování o věcné
ceny.
(oú)

Mapování a vznik nové naučné stezky
Badatelé Vladimír Nevlud a Ondřej Kolář se snaží jako první vytvořit ucelený
materiál dokumentující dva pochody
smrti, které se odehrály na počátku
roku 1945. Začínaly v koncentračním
táboře Osvětim a procházely přes území Opavska. První z nich šel od Sudic
přes Kateřinky a dále pokračoval přes
Hradec nad Moravicí směrem k Fulneku. Druhý transport byl přepravován po
železnici ve 39 vagónech přes opavské
Východní nádraží do Svinova a dále pak
zřejmě přes Přerov do Rakouska. Cílem
je vytvořit mezinárodní naučnou stezku
a také připravit publikaci o těchto dra-

matických událostech. Na místech,
kudy pochod prošel budou instalovány
také informační tabule.
Tímto se oba badatelé obrací i na širokou veřejnost s prosbou o pomoc
v pátrání po vzpomínkách pamětníků,
fotografiích, článcích z dobového tisku
či jiných svědectvích, které by mohly
souviset s tímto tématem. V případě jakýchkoliv informací či dotazů se obraťte
na:
Vladimír Nevlud, e-mail: vladimir@nevlud.cz, tel.: 777 182 611
Ondřej Kolář, e-mail: kolar@szm.cz,
tel.: 778 527 812
(Nevlud, Kolář)

Chvalíkovice opět zažijí Benátskou noc
TJ Sokol Chvalíkovice pořádá v sobotu Šindlář. Začátek akce je ve 20.00 hodin
16. července 2022 na hřišti diskotéku. a cena vstupného bude 100 Kč. Všichni
K tanci i poslechu zahraje DJ Pavel občané jsou srdečně zváni.
(Radomír Věntus)
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Kuželky

museli 8x sjet z kopce dolů a po deváté
museli kopec vyběhnout nahoru. Došlo na vyhlášení výsledků, ale stát na
stupních vítězů bylo pro závodníky těžší
než střet s kopcem, sníh nám stupně vítězů pokryl sněhem a trošku zmrazil.

Naši kuželkáři se mohou pochlubit postupem družstva A do druhé ligy. Po
odehrání všech 22 zápasů nasbírali o jeden bod víc než druhé družstvo TJ Unie
Hlubina. Družstvo B skončilo na druhém
text: Michal Belás
místě a také by mohlo postoupit do
kraje, tomu ale brání nízká členská zátext: Dalibor Krejčiřík V neděli 8. května se na hřišti ve Chvakladna.
líkovicích uskutečnil 4. ročník fotbalové
Tabulka družstev 3. KLMC:
abecedy pro ročníky 2013 - 2015. Abepořadružstvo
V
R
P
PrůBody
dí
měr
cedy se účastnilo 8 družstev a vše trvalo
přibližně 3 hodiny. Hráči museli prokázat
1.
TJ Sokol Chvalíkovice
16 1
5
3283
33
své dovednosti ve fotbale i s míčem. Ta2.
TJ Unie Hlubina
16 0
6
3283
32
kové fotbalové odpoledne se nekoná
3.
Sokol Přemyslovice
12 2
8
3222
26
v žádné obci v Moravskoslezském kraji.
Počasí nám vyšlo dokonale – svítilo slu4.
KK Jiskra Rýmařov
12 1
9
3210
25
níčko, atmosféru vytvořili fandící rodiče.
5.
TJ Opava
12 1
9
3249
25
Každý hráč obdržel hodnotnou cenu,
6.
TJ Odry
12 0 10 3235
24
odměnu a občerstvení. Hlavní myšlenka
7.
TJ Spartak Přerov „B“
11 0 11 3181
22
abecedy je, že každý hráč musí spor8.
TJ Sokol Bohumín
9
0 13 3134
18
tovat a i když to některým moc nekope,
fotbalová abeceda dává hráčům chuť
9.
KK Zábřeh B
8
1 13 3184
17
vydat ze sebe všechny síly. Vítězem se
10.
TJ Prostějov
7
1 14 3218
15
stalo družstvo z Pusté Polomi, násle11.
TJ Tatran Litovel
6
2 14 3134
14
dovaly týmy Velkých Heraltic, Chvalí12.
TJ Horní Benešov „B“
6
1 15 3185
13
kovic A, Hradce nad Moravicí, Kylešovic,
Suchých Lazců, SFC Opava a Chvalíkovic
B. Chceme poděkovat týmům za účast,
sponzorům a rodičům za zdárný průběh
V sobotu 26. března se závodů účastnicelé fotbalové abecedy.
lo 24 chlapců, 5 dívek a tři odrážedla.
text a foto: Michal Belás
Závodníci absolvovali 2x 100m sprint,
2x cyklokros a kolo kolem rybníků. Po
závodech si děti opekly špekáčky a
odnesly odměny i medaile. Počasí nám
vyšlo, bylo 18°C a svítilo sluníčko. Na
konci závodu padla hláška: „kdyby za
týden napadl sníh, budou závody na
bobech“, což všichni brali s úsměvem a
klepali si na čelo.
text: Michal Belás

Fotbalová abeceda

Závody na kolech

Závody na bobech byly

Týden po kolech v sobotu 2. dubna napadl sníh a teplota se blížila nule. Ráno
se připravila v Bobovnici trať, obvolali se
děti, a nakonec se jich sešlo jedenáct.
Závody proběhly odpoledne, závodníci
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Okresní přebor fotbalové soutěže
V letošní sezóně se soutěže účastní
starší přípravka, mladší žáci, starší žáci,
dorost a muži. Postupně se dohrávají zápasy a připravuje se na ukončení sezony.
Z průběžných výsledků jsou mladší žáci
na 1. místě, starší žáci na 3. místě, do-

rost na 6. místě, muži na 7. místě. Všem
hráčům přejeme úspěšné ukončení jarní
sezóny a děkujeme za reprezentaci TJ
Sokol Chvalíkovice.

Fotbalové soustředění

v okolí chvalíkovských rybníků a k večeru pak opékání špekáčků. Druhý den
dopoledne byl fotbalový trénink a po
obědě, vyrazili chlapci na relax do bazénu v hotelu Belaria na Hradci nad Moravicí. Chlapci si užili spoustu legrace
a akce se jim moc líbila. V podobném
duchu proběhlo i soustředění pro muže.
Poděkování patří trenérům za přípravu
aktivity, restauraci Golem za výbornou
spolupráci. text a foto: Monika Halšková

Na začátku letošní fotbalové sezóny připravili trenéři pro své hráče soustředění
ve dvou termínech – pro mladší žáky a
druhé pak pro starší žáky. Začínalo se
vždy v pátek společným zahájením a
netradičním tréninkem. V sobotu ráno
se hráči sešli na hřišti, dopolední trénink byl věnován fotbalové přípravě,
oběd v restauraci u Golema a odpoledne vyrazili na závody na kolech

text : Monika Halšková
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Mladí hasiči – hra Plamen
Naši mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen. Tato hra se skládá z podzimního a
jarního kola. V podzimním kole se plní
závod požárnické všestrannosti, což je
přespolní běh s plněním úkolů. Těchto úkolů je celkem šest. Jako první je
střelba ze vzduchovky, dále žáky čekají
základy topografie – mladší žáci seřizují mapu pomocí buzoly, starší žáci
seřizují mapu a určují azimut. Oba týmy
poté dostanou turistické značky a musí
popsat, co která značka znamená. Po
splnění úkolu utíkají dál a tam na ně
čeká uzlování, každý ze závodníků musí
uvázat uzel, který si vylosuje. Na dalším
stanovišti musí hasičata ukázat, jak by
pomohli zraněnému kamarádovi, samozřejmě se jedná o základy první pomoci,
takže jak by pomoci šátku zavázali koleno, či ruku. Předposlední úkol je náročnější, děti se musely naučit značky
technických prostředků požární ochrany a taky jakým hasičským přístrojem
se co hasí. A jako poslední úkol je překonání překážky po vodorovném laně.
Jako další podzimní disciplína je štafeta
dvojic.
Oba naše týmy si vedly velice dobře a
průběžně se umístili na prvním místě.
Jarní kolo je náročnější. Tam děti čeká
štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF a požární
útok. Tento závod se konal 8. května v Suchých Lazcích. I tam se našim

žákům vedlo velice dobře a domů jsme
si odvezli zlaté poháry a tím si dětičky
zajistili postup do okresního kola, které
se konalo 21. května v Kozmicích.
Na této soutěži se běžely všechny štafety a požární útok, starší žáci měli navíc
požární útok CTIF. I zde se našim svěřencům dařilo. Mladší žáci si vyběhali
2. místo a starší žáci 3. místo.
U starších žáků jsou postupové dvě
místa do krajského kola, a i když to
našim svěřencům uteklo, byli jsme
osloveni SDH Dolní Životice, abychom
jim v krajské soutěži pomohli a pokusili se vybojovat postup vyšší soutěže.
Krajské kolo se konalo 10. a 11. června ve Frýdku-Místku. V pátek se konal
přespolní běh, kde se našemu sloučenému týmu moc nedařilo a skončili
na předposledním (11.) místě. V sobotu už to bylo veselejší a děti vybojovali
ve štafetě 4 x 60 m 4. místo, ve štafetě dvojic 3. místo, štafetě CTIF také
3.místo, požárním útoku CTIF 3. místo,
ale v královské disciplíně (požární útok)
se nezadařilo a skončili na 8. místě. Po
součtu všech bodů se s dalšími dvěma
družstvy dělili o celkové 3. místo, ale
jelikož měli v požárním útoku nejhorší
čas, tak dostali ceny za celkové 5. místo.
I tak jim gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších soutěžích.
text a foto: Michaela Beková

