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CHVALÍKOVICE
Oslavili jsme 50. výročí
otevření sokolovny

Návštěva ve Chvalíkovicích
Pamětníků ubývá a mnohým asi poválečné kmotrovství mnoho neříká. Druhou světovou válkou
bylo mnoho slezských obcí poničeno. Méně postižené české obce jim nabídly pomoc. V Železném Brodě ji inicioval František Sochor. Našemu
městu byly přiděleny Chvalíkovice, kde celá řada
občanů přišla o život a obec byla zničena. Železný
Brod poskytl nezištnou materiální podporu a naši
lidé přiložili ruku k dílu při odstraňování válečných
škod. Toto kmotrovství se
postupem času změnilo
v trvalé přátelství.
V sobotu 31. srpna si ve
Chvalíkovicích připomněli
50. výročí tamní sokolovny. Pozváni byli i zástupci
Železného Brodu a mezi
nimi Eva Vozková, bývalá
kronikářka města. Její tatínek František Sochor stál
u zrodu kmotrovství.

Další fotografie a připomenutí
srpnových oslav 50. výročí slavnostního otevření naší sokolovny najdete uvnitř zpravodaje.

Chvalíkovice se k Železnému Brodu hrdě hlásí. Je
důležité, abychom na vlastní historii, na kterou
můžeme být navíc více než pyšní, nezapomínali.
Chvalíkovicím patří velký dík za pozornost a vřelé
přijetí, které se naší delegaci dostalo. A Železný
Brod se zase těší na návštěvu zástupců Chvalíkovic na Skleněném městečku 2013!
Bc. Iva Chaloupková, ved. Informačního
a kulturního střediska Železný Brod (redakčně kráceno)
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Radar přispívá k větší Školka má 27 dětí
Také v naší mateřské škole začal 2. září nový
bezpečnosti
školní rok. Paní učitelky přivítaly celkem 27 dětí.
Naše obec se podílela na zakoupení mobilního
laserového radaru, který přispívá k větší ukázněností řidičů i ve Chvalíkovicích. Zařízení zakoupilo město Hradec nad Moravicí za finanční
spoluúčasti Branky u Opavy, Raduně, Hlubočce,
Skřipova, Pusté Polomi a Chvalíkovic. Radar využívají policisté Obvodního oddělení Policie ČR
v Hradci nad Moravicí ke kontrole rychlosti jízdy
na území zainteresovaných obcí.
Ze statistiky za leden až červen letošního roku
vyplývá, že v naší obci bylo za překročení rychlosti uloženo 13 pokut v celkové výši 7 500 Kč.
Statistika nerozlišuje, jedná-li se o řidiče z Chvalíkovic nebo ty, kteří naší obcí jen projíždějí. Pro
zajímavost uvádíme, že v působnosti OO Policie
ČR v Hradci nad Moravicí bylo za toto období
přistiženo 216 neukázněných řidičů, kteří na
pokutách zaplatili 147 200 Kč.
Na radar jsme přispěli proto, aby se ve Chvalíkovicích zvýšila bezpečnost silničního provozu
a všech jeho účastníků. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že to byl správný krok. Kontrola na silnicích i v obcích a městech je potřebná! Npor. Vladimír Polášek, vedoucí OO Policie ČR v Hradci
nad Moravicí, konstatoval: „Za období od uvedení
radaru do provozu je vidět, že radar již nepůsobí jen
jako represe, ale již i jako prevence, neboť počet
přestupků začíná klesat a klesají rovněž naměřené
rychlosti.“ Samozřejmě se měří dál, takže s radarem se můžete setkat i v naší obci.
Lenka Zaoralová

O soutěž „Rozkvetlý
dům“ nebyl zájem
Pokud čekáte na vyhodnocení soutěže „Rozkvetlý dům“, máme pro vás informaci, která asi
nikoho nepotěší. Na rozdíl od předchozího ročníku tentokrát jakoby o ní nebyl zájem. Minule
ve zpravodaji jsme uveřejnili hlasovací lístek, ale
pouze jeden byl odevzdán vyplněný. Nebylo tak
co vyhodnocovat. Organizátoři soutěže, kterým
bylo vedení obce a kulturní komise, se navíc
rozhodli, že další ročník „Rozkvetlého domu“ už
v příštím roce nebude ani vyhlašován. Škoda.
(oú)

Sedm z nich přišlo do školky poprvé a naopak
třináct předškoláků si užije ve školce svůj poslední rok. Všem dětem přejeme, aby se do školky těšily a naučily se v ní spoustu nových věcí!
Pokud nám to počasí dovolí, plánujeme v průběhu října tradiční Drakiádu, na niž jste všichni
předem srdečně zváni. Termín bude upřesněn.
Na říjen připravujeme i „Podzimníčky”- tj. dlabání dýní s následnou výstavkou na schodišti
u obecního úřadu. Vloni se dětem tato akce moc
líbila a určitě si ji nenechají ujít ani letos. Také
v případě dlabání dýní termín včas sdělíme, zatím jen shánějte velké dýně.
Štěpánka Obročníková

Elektronická aukce
V prvním čísle zpravodaje jsme vás informovali, že vedení obce chce lidem pomoci snížit
čím dál vyšší náklady na energie. Proto oslovilo
společnost eCENTRE, zda by v rámci tzv. elektronické aukce byla možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn.
Její odpověď byla kladná a naši občané se tak
mohli zapojit do projektu, ve kterém se prostřednictvím elektronické aukce vybere nejlevnější
dodavatel. V závěru června se uskutečnila e-aukce
pro občany Chvalíkovic. Byla zaměřena na výběr
dodavatelů zemního plynu a elektrické energie
pro ty, kteří se do aukce v květnu přihlásili. O jejím
výsledku nás informoval Ing. Martin Valušek, obchodní manažer e-CENTRE a.s.: „Vzhledem k tomu,
že domácnosti z Chvalíkovic byly sdruženy s domácnostmi z jiných měst a obcí, např. z Ústí nad Orlicí,
Rýmařova či Slaného, byl mezi dodavateli o aukci
velký zájem. Místo plánovaných patnácti minut trvala déle než hodinu. Dosažené výsledky předčily naše
očekávání. Pro domácnosti Chvalíkovic byly v průměru dosaženy úspory ze silové části energií - u elektrické energie 32,18 % a u zemního plynu 33,82 %.
Průměrná úspora na domácnost pro následující
dvouleté období činí 3 821 Kč u elektrické energie
a 8 383 Kč u zemního plynu. Nejvyšší dosažená úspora konkrétní domácnosti dosáhla 16 495 Kč u zemního plynu a 11 564 Kč u elektrické energie. Celkem
jsme tak dvanácti domácnostem ušetřili 92 336 Kč.“
(oú)
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva 10. června

Jednání zastupitelstva 9. září

Zastupitelstvo obce se dohodlo se současným
nájemcem obecních pozemků o celkové výměře
66 927 m2 (pronájem pro zemědělské účely) na
ukončení nájmu ke dni 30. září 2013. Schválilo
zároveň nový záměr pronájmu pozemků, který je
Zastupitelstvo schválilo, po předchozím zvážení
od 12. září zveřejněn na úřední desce obce.
výhodnosti nabídky, vstup obce do elektronické aukce na dodávku zemního plynu pro obecní Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o jeho činnosti od 20. května 2013
budovy.
a dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2013,
Schválilo také finanční příspěvek na oslavy Dne
při kterém nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
otců, kdy se již tradičně koná turnaj v kuželkách.
Vzalo také na vědomí zprávu o průběhu oslav
Zastupitelstvo zamítlo požadavek TJ Sokol na
50. výročí otevření sokolovny za účasti hostů ze
zpětný dlouhodobý pronájem popř. výpůjčku
Železného Brodu.
budovy sokolovny a hřiště. Je to totiž v rozporu
se zákonem o obcích (nemožnost vyvěsit záměr Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o soudpronájmu zpětně). Po rozsáhlé diskusi, kdy bylo ním jednání ve věci ustanovení obce opatrovnímj. konstatováno, že o údržbu hrací plochy hřiš- kem nesvéprávnému občanovi obce, žádost Krajtě se stejně stará TJ Sokol, bylo zastupitelstvem ské hygienické stanice o spolupráci při dohleschváleno vyvěšení adresného záměru na proná- du způsobu vyvážení žump a výsledky měření
jem části parc. č. 97 (hrací plocha + 2 m za čáru) rychlosti motorových vozidel mobilním radarem
za 1 Kč/rok. Tato plocha bude využívána pro s vyhodnocením dopravních přestupků v obcích,
sportovní účely a bude mít pravidelnou údržbu. včetně sdělení Městského úřadu Hradec nad Moravicí o zapůjčení radaru Městské policii Opava.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o nízké účasti a zapojení se občanů do dne Zastupitelstvo obce doporučilo starostce odsouotevřených dveří, při kterém měli možnost se na hlasit smlouvu mezi TJ Sokol a p. Valentovou o provlastní oči přesvědčit o stavu objektu č. p. 48 (bý- nájmu restaurace a salónku v sokolovně s tím, že
valý byt a obchod v centru obce). Občany bohu- v písemném souhlasu bude doplněno, že prožel nepřilákala ani další nabídka dne otevřených nájem bude trvat do doby ukončení nájemního
dveří - prohlídka interiéru naší kaple sv. Michaela vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.
Hlavním bodem programu byla volba přísedící
Okresního soudu v Opavě na období let 2013 až
2017. Jednomyslně byla do této funkce zvolena
Dagmar Valentová.

Archanděla.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatřeVzalo na vědomí i informaci o plánovaném zho- ní č. 2/2013 a hospodaření obce za období leden
tovení povrchu z recyklátu na dvou místních až srpen 2013.
slepých uličkách (z ulice Vršůvka a z ulice Trni- Schválilo také odstoupení obce od projektu EKOčí). Dojde k němu za příhodných klimatických TOXA - „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě
podmínek.
blízkých protipovodňových opatření v Hradci
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o tom, nad Moravicí, Brance u Opavy a Chvalíkovicích“,
že se neuskutečnilo plánované jednání s žada- akceptační číslo 18127611.
telem o prodej částí obecních pozemků parc.
č. 252 a 229/1. Zastupitelstvem byl k jednání
pověřen předseda kontrolního výboru za účasti
starostky.

O prázdninách nebyla plánována zasedání
zastupitelstva. To se sešlo pouze na pracovní
schůzce, kde byla projednávána organizace
oslav 50. výročí otevření sokolovny.
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Zastupitelstvo schválilo žádost firmy HYKA o úhradu víceprací při výměně obložení v tělocvičně ve
výši 40 % nákladů.
S celým zněním usnesení se můžete seznámit na
obecních stránkách www.chvalikovice.cz - „úřední deska“. Pokud chcete do zápisu nahlédnout
na Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme
vám to nejlépe v úředních dnech.
(oú)

Oslavili jsme 50. výročí
otevření sokolovny
Sobota 31. srpna byla v naší obci ve znamení
oslav 50. výročí otevření sokolovny. Vedení
obce a Tělovýchovná jednota Sokol Chvalíkovice připravily program, ve kterém převládal sport, ale na své si přišli i všichni ostatní.
Ke zdárnému zvládnutí oslav přispěli i hasiči
a další spoluorganizátoři. Pochopitelně nejvíce lidí přilákalo sportovní odpoledne, ale
oslavy začaly už v 10.00 hodin dopoledne.
Setkání před sokolovnou
Už od půl desáté přicházeli k sokolovně ti, kteří
se sami aktivně na její výstavbě podíleli. Vedení
obce pozvalo pamětníky, pro které vše, co souvisí s touto sportovní pýchou naší obce, je i kus
jejich vlastního života. V deset hodin přivítala
starostka Lenka Zaoralová spolu s místostarostou
Radimem Hlaváčem a dalšími členy zastupitelstva
nejen naše pamětníky, ale i hosty (na snímku) z Železného Brodu. Pozvání přijali Ing. Miloslav Louma, místostarosta Železného Brodu, Eva Vozková
(roz. Sochorová), která dlouhá léta působila jako
kronikářka města, a Bc. Iva Chaloupková, vedoucí
tamního Informačního a kulturního střediska. Při

jejich uvítání naše starostka mj. řekla: „Dovolím
si připomenout z historie jednu zajímavost. Při příležitosti slavnostního otevření sokolovny v r. 1963
byl přítomen pan Jindřich Hlubuček. Jako zástupce
města Železný Brod předal zástupcům TJ Sokol dar
jako uznání za vykonanou práci. Byla to skleněná

barevná mozaika, která původně měla být umístěna u vstupu do sokolovny. Ale protože vše bylo již
hotovo, byla nakonec umístěna naproti na budově
později budované mateřské školy. Do sokolovny byla
později instalována jiná skleněná mozaika ze Železného Brodu, která je k vidění uvnitř.“
Pamětníkem v železnobrodské delegaci byla Eva
Vozková, která jako jedna z mála přítomných
mohla tuto informaci potvrdit. Jak se ukázalo
později, mohla toho potvrdit daleko více. Ukázalo se, že o Chvalíkovicích a hlavně o poválečné
historii obce toho ví mnoho. Dokonce určitě více
než většina našich spoluobčanů.
Delegace ze Železného Brodu přivezla i krásný
dar k 50. narozeninám sokolovny - velký skleněný
pohár s vybroušeným nápisem „50 LET SOKOLOVNY VE CHVALÍKOVICÍCH, 1963 - 2013“. I on
bude připomínat letité přátelské vztahy naší slezské obce a města v krásném údolí řeky Jizery na
rozhraní Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš.
Ještě než starostka Lenka Zaoralová pozvala
všechny k prohlídce sokolovny, připomněla slova Ladislava Šumníka. Ten byl stavbyvedoucím
sokolovny a na jeho bedrech spočívala zodpovědnost a starost největší. Sám tomuto dílu
obětoval nejvíce svého času. Před padesáti lety
při slavnostním otevření řekl: „Jsme hrdi na to, že
co bylo jenom snem našich dědů a otců jsme mohli
uskutečnit a málo těch, kteří dosud žijí, se nestydí
za slzy uznání. Děkuji všem, kteří se na tomto díle
podíleli. Mladé generaci přeji, aby i ona následovala příkladu svých předchůdců.“
Vzpomínky zachycené na fotografiích
Po přivítání před budovou převzal pomyslné
žezlo hostitele Josef Belas, předseda TJ Sokol
Chvalíkovice. První zastávkou byla výstava dobových fotografií, které dokumentovaly výstavbu
sokolovny, její využití i sportovní život v obci.
Vedení TJ Sokol se podařilo soustředit desítky
snímků, které pro mladší ročníky byly až exotické,
pro starší pak připomínkou událostí, které sami
prožili. Vzpomínalo se na momenty související
se samotnou výstavbou, ale hlavně na lidi, kteří
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na fotkách byli. Hosty ze Železného Brodu velmi
zaujala už trochu zahnědlá fotografie skupinky
v sokolských krojích. Její popisek - Zástupci TJ Sokol Železný Brod na veřejném cvičení ve Chvalíkovicích dne 4. srpna 1946 - říká vše.
Následovala prohlídka hlavního sálu sokolovny,
která po nedávných opravách a rekonstrukcích
zářila novotou. Co všechno se tu v poslední době
péčí vedení obce vykonalo, o tom informoval
místostarosta Radim Hlaváč.
Ocenění pamětníků
Další slavnostní událostí toho dne bylo posezení
v restauraci U Golema. Pro všechny zde bylo připraveno pohoštění a pro pamětníky (foto na str. 2)
trvalá vzpomínka na tento den. Každý z nich obdržel z rukou Lenky Zaoralové a Josefa Belase pamětní list a dárek, které jim věnovalo vedení obce
a TJ Sokol Chvalíkovice. Ocenění u příležitosti
50. výročí otevření sokolovny převzali: Václav
Hendrych, Jiří Hendrych, Jaroslav Hynar, Jaroslav Vícha, Jiří Hrbáč a Jaromír Tvrdý. Gratulantů
ale bylo více a připojili se k nim i hosté ze Železného Brodu. Slavnostním přípitkem jakoby skončilo
vzpomínání a více se už hovořilo jen o současnosti
tělovýchovy v naší obci a také o novinkách v Železném Brodě.
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U rybníků a v hasičské zbrojnici
Krátká exkurze Chvalíkovicemi pro hosty ze Železného Brodu začala u rybníků (na snímku dole vlevo). Průvodcem byl místostarosta Radim Hlaváč,
který o tomto místě pověděl leccos zajímavého.
I další naši zastupitelé přidávali své postřehy a často
i vzpomínky na svá mladší léta. Došlo zde i k dohadům, když byla vzpomenuta havárie stíhacího
letounu v nedalekých kopcích. Že tam vojenská
stíhačka spadla, věděli všichni, ale na letopočtu,
kdy k tomu došlo, se shodnout nemohli. (I proto
otiskujeme v dnešním zpravodaji článek Jindřicha
Hrbáče, který tuto tragédii připomíná.)
Dalším zastavením byla hasičská zbrojnice, ve
které se hasiči pochlubili svou pýchou - historickou stříkačkou z 19. století (na snímku dole vpravo). A také tu starosta SDH Rostislav Beinhauer
rozvinul historický prapor, který je důkazem, že
hasičský spolek je ve Chvalíkovicích od roku 1895.
Iva Chaloupková (na snímku) si zkusila zatroubit
i na starou trubku,
kterou se kdysi hasiči
svolávali při požárech.
Všichni si prohlédli
také společenskou místnost s rekonstruovaným sociálním zázemím. I tady došlo ke
vzpomínání nad starými fotkami, když totiž místostarosta Ing. Miloslav
Louma objevil na stěně zarámované fotografie
z hasičské soutěže. Ta se v naší obci uskutečnila
v červenci 1999 a třetí místo na ní vybojovalo
družstvo hasičů ze Železného Brodu.
Z hasičárny sešli všichni Železnobrodskou ulicí
kolem kaple a bývalého obchodu až na hlavní
cestu. V tu dobu se již v kuželně ozýval nezaměnitelný zvuk padajících kuželek.

Sportovní odpoledne
Začalo po poledni ve zmíněné kuželně. S přibývajícím časem se plnil aktivními aktéry i diváky
náš sportovní areál. Asi nejživěji bylo na fotbalovém hřišti, kde probíhal turnaj pěti družstev
v malé kopané. V jednom týmu se tu sešli i oba
místostarostové - železnobrodský Ing. Miloslav
Louma a náš Radim Hlaváč. I když každé utkání
brali všichni velmi vážně a hráli s velkým nasazením, o výsledek až tolik nešlo.
Prostor vedle hřiště patřil dětem, pro které pořadatelé připravili olympiádu v různých disciplínách. Děti si mohly zaskákat v pytli, prokázat svou
zručnost při sestřelování plechovek, donést do
cíle v pořádku vajíčko a mít přitom na hlavě další
předmět. Skutečným rébusem pro mnohé byla
chůze ve dvojici na jedněch lyžích. Ti, co si všechny tyto věci vyzkoušeli, byli po zásluze odměněni
medailemi a sladkostmi.

Na druhém konci areálu vyhrávala cimbálová muzika Výhonek, která vždy umí navodit tu správnou
atmosféru. Ani ona neměla o posluchače nouzi.
Když velcí dohráli malý fotbal, nastoupili na
hřiště malí, aby všem předvedli svůj velký fotbal.
Nejmenší naděje v dresech TJ Sokol Chvalíkovice se proti Kylešovicím snažily, co jim síly stačily.
Tentokrát se nehrálo jen před věrnými rodiči,
ale diváků bylo tolik, že už jen jejich počet hnal
nejmenší fotbalisty do útoku.
Kdo si chtěl zahrát kuželky, měl možnost. Obě
dráhy si za dobu, kdy byla kuželna k dispozici,
prakticky neodpočinuly. Vyzkoušeli si to tu mladí
i senioři. Ve velmi přátelském zápase se střetly
naše starostka Lenka Zaoralová s Ivou Chaloupkovou (na snímku vpravo nahoře).
V tělocvičně sokolovny se hrál stolní tenis. Na
třech stolech si mohl zahrát každý. Na první pohled bylo zřejmé, kdo se tomuto sportu věnuje

a kdo jen vzpomíná na dávné časy, kdy držel
v ruce pálku. Ani tady ale nešlo o to, kdo nasází
svému soupeři více smečů. Ti, co vešli do sokolovny po delší době, obdivovali, jak interiér dobře
vypadá. Však byl také náš oslavenec na své „abrahamoviny“ dobře připraven.
Sokolovnu i po padesáti letech máme krásnou
a moderní. Totéž platí o přilehlém sportovním
areálu. Obojí nám mohou v mnohých obcích závidět (a také závidí). Je jen na nás, jak dlouho ji
budeme mít jako novou. Opravy a rekonstrukce
stály hodně peněz a lidské námahy. Nezapomínejte na to, až do sokolovny vstoupíte jako
její uživatelé! Zájemci o sport a tělovýchovu
nemusí od nás nikam dojíždět. Přáním vedení
obce i TJ Sokol Chvalíkovice je, aby jich bylo co
nejvíce! Aby se sportem u nás žilo!

V Raduni na zámku
V neděli jsme pro hosty ze Železného Brodu připravili návštěvu raduňského zámku. Moc se jim
tam líbilo a k příjemnému dopoledni přispěl hlavně průvodce, který nám velmi zasvěceně vyprávěl o dávném životě bývalých majitelů. Provedl
nás i místy, kam se běžní návštěvníci nedostanou.
Eva Vozková se nechala slyšet, že už navštívila
spoustu podobných památek, ale s tak fundovaným výkladem se snad ještě nesetkala. Po obědě
jsme se rozloučili a s potěšením jsme přijali pozvání do Železného Brodu na 7. ročník slavností
sklářského řemesla Skleněné Městečko 2013,
které se konaly 14. a 15. září a jejichž společným
jmenovatelem je sklářství železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí. Skleněné Městečko
představuje jedinečné setkání sklářů, umělců,
sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla.
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Přípravný výbor vedla Stanislava Hendrychová
Oslavy 50. výročí otevření
sokolovny byly velkou akcí,
na které se podílelo mnoho
lidí. Po organizační stránce
ji zajišťovala TJ Sokol za finanční podpory obce. Hlavním garantem za TJ Sokol
byl její předseda Josef Belas
a za obecní úřad zastupitelka Stanislava Hendrychová
(na snímku), se kterou jsem si povídal o přípravě i vlastní organizaci a zajištění oslav.

žívají s velkými emocemi. Na večer jsme přichystali
benátskou noc s ohňostrojem. Po celé dva měsíce se
celá akce dolaďovala, aby dopadla co nejlépe.
Asi nezůstalo všechno jen na bedrech pětičlenného přípravného výboru. Kdo se ještě podílel
na úspěšném sportovním odpoledni?
Do celé akce se po organizační stránce zapojili i mladí členové i nečlenové TJ Sokol a za to jim patří
velký dík. Byli to Barbora Kučová, Eva Kolbová,
Barbora Žídková, Adam Hendrych, Filip Hendrych,
Honza Gebauer a David Kuzník, kteří zajišťovali
výčep a pečení cigára a kýty, celá rodina Lazeckých,
která se po celý den a noc starala o občerstvení
všech hostů, Kateřina Vozariková, Markéta Hendrychová, Tereza Widhalmová a Jessica Mücksteinová, které měly na starosti prezenční listinu
a pamětní listy. Pro pamětníky a hosty ze Železného
Brodu byly připraveny drobné dárky a pamětní listy
k tomuto výročí. Pro všechny občany pak výstavka
z doby výstavby sokolovny, jejího využívání až po
poslední rekonstrukci tělocvičny v letošním roce.

Byla jste vedením obce pověřena vést tým
lidí, který vše organizoval. Kdy jste na tom
začali pracovat?
Vzhledem k tomu, že to byla významná a na zajištění velmi náročná akce, byl vytvořen přípravný výbor, jehož členy byli Josef Belas, Jaromír Hendrych,
Radek Věntus a Daniel Lazecký. Scházet jsme se
začali již v červnu. Nejprve se vytýčil nástin a ten se
postupně realizoval. Když jsme začínali, probíhaly
Splnilo se vše tak, jak jste si v přípravném
v samotné tělocvičně rekonstrukční práce. Opravýboru předsevzali?
vovaly se stropy, obložení a podlaha. Tyto práce
Počasí nám přálo, lidé se dobře bavili, k poslechu
v hodnotě 1,3 mil. Kč financovala obec.
hrála po celé odpoledne cimbálová muzika VýhoJak se rodil program oslav?
nek, pro děti pak kromě zmíněné olympiády byl
Bylo rozhodnuto pozvat pamětníky výstavby a sa- postaven i skákací hrad s cukrovou vatou. Vemozřejmě také představitele kmotrovského měs- čer byl zakončen benátskou nocí s hudbou Špek
ta Železný Brod. Zároveň jsme chtěli, aby tento Band, která hrála výborně, a ohňostrojem. Členům
sportovní svátek mohli využít všichni občané obce. přípravného výboru jsem poděkovala za všechnu
Uvítali jsme, že akce bude spojena s dětskou olympi- práci, kterou pro úspěch oslav vykonali. Poděkování
ádou, kterou připraví maminky dětí z mateřské školy. patří ale všem, kteří se nejrůznějším způsobem na
Pro občany jsme zajistili možnost zahrát si kuželky zdařilém odpoledni a večeru podíleli.
a stolní tenis. Oslovili jsme
jednotlivé oddíly tělovýchovné jednoty kuželkáře, pinponkáře, fotbalisty
a také hasiče, aby se mohl
uskutečnit turnaj v malé
kopané. Vytvořeno bylo
i společné družstvo obce
a Železného Brodu. Fotbalovou část odpoledne
umocnil zápas malých
fotbalistů, na kterých bylo
vidět, že celé utkání proMateriály a foto z oslav 50. výročí otevření sokolovny připravil: Karel Stuchlík
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Elektroodpad do sběrných kontejnerů
Projekt „Zelená obec“ řeší sběr
a recyklaci drobných elektrozařízení po skončení jejich životnosti. Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem
odpadu. Odhaduje se, že v současnosti ho vzniká v České republice okolo 120 000 tun
ročně. Rozměrově velmi malá
elektrozařízení (velikosti mobilního telefonu) končí z více
než 80 % na skládkách a ve
spalovnách.
V naší obci máme dva sběrné
kontejnery. Jsou určeny pro
interiér a najdete je v budově obecního úřadu. Lze
do nich odkládat malé domácí spotřebiče (např.
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky,
mixéry, kávovary, holicí strojky, masážní strojky,
hodinky, budíky, váhy ap.), zařízení informačních
technologií a telekomunikační zařízení (např.
minipočítače, notebooky, elektronické diáře,
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, počítačové
myši, klávesnice a reproduktory, počítačové komponenty ap.), spotřebitelská zařízení (např. rádia,
videokamery, videorekordéry, CD, DVD, MP3 a jiné
přehrávače, walkmeny ap.), elektrické a elektro-

nické nástroje (např. vrtačky,
pily, brusky a jiné malé nástroje), hračky, vybavení pro
volný čas a sporty (např. elektrické vláčky a autíčka, ruční
ovladače videoher, videohry,
tachometry a jiná sportovní
měřidla) a tužkové a knoflíkové baterie.
Naopak, nepatří sem elektrospotřebiče, které jsou rozměrově nevhodné (orientačně
větší než mikrovlnná trouba např. pračky, myčky, sporáky
ap.), elektrospotřebiče, které
vyžadují speciální recyklaci
(televizory, monitory, zářivky,
lednice ap.) a také náplně tiskáren do počítačů.
Proč odkládat elektroodpad do sběrných kontejnerů? Protože obsahuje na jedné straně nebezpečné látky (rtuť, olovo, kadmium, brómované
zpomalovače hoření ap.), na straně druhé ale
také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů (železo, ocel, hliník, měď, v malém množství také vzácné kovy jako zlato, stříbro, platinu, palladium a jiné). Recyklace neboli
materiálové využití odpadu přináší značné hodnoty. Každý z nás k tomu může přispět.
(oú)

Smutné výročí letecké tragédie
Letos jsme si připomenuli i jedno
který prý předal pilotům do kosmutné výročí. Dne 12. července
kpitu chybnou informaci o výšce
uplynulo přesně třicet let od leteca poloze fiktivního cíle záměnou
kého neštěstí, které se stalo na výs polohou letounu. Piloti pak při
chodním svahu braneckého kopsoučasném snížení rychlosti na
ce. V roce 1983 se tu krátce po deváhranici pádu prudce zatočili v doté hodině dopoledne zřítil vojenmnění, že se cíl nachází pod nimi.
ský letoun Mig - 21 US pilotovaný
Letoun se stal neovladatelným. Bědvojicí letců por. Ing. Vojtěchem
hem několika vteřin narazil do
Valáškem a kpt. Ing. Jaroslavem
země. Dostupné informace se rozKrafkou. Dle oficiálních závěrů vycházejí i v otázce, zda se piloti
šetřování piloti 8. stíhacího leteckatapultovali či nikoliv.
kého pluku v Mošnově při nácviku vyhledávání Místo tragédie připomíná na okraji pole dnes již
a zteče na nízkoletící cíl překročili maximální pří- lehce chátrající pomníček a malá maketa sovětpustný úhel náběhu, čímž jejich letoun přešel do ského nadzvukového letounu.
pádu a narazil do země. Dle literatury však měl na
Text: Jindřich Hrbáč, foto: Radim Šnek
havárii podíl i chybný pokyn z velínu řídícího letu,
(Branecký zpravodaj č. 3/2013)
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Okresní liga mládeže
Okresní liga mládeže v hasičském sportu vstoupila v září do svého 14. ročníku. Její účastníci už
mají za sebou čtyři závody v Borové, Malých
Hošticích, Opavě-Kylešovicích a Hněvošicích.
Pátý závod se koná u nás ve Chvalíkovicích.
Uskuteční se v sobotu 5. října na hřišti TJ Sokol.
Začíná se v 9.00 hodin. Soutěžit se bude v požárním útoku a štafetách na 4 x 60 m. Velitelem
soutěže je náš předseda sboru dobrovolných
hasičů Rostislav Beinhauer. Přijďte povzbudit
naše hasičské naděje!
Břetislav Binar

Připravuje se provozní
řád tělocvičny
Rekonstrukce tělocvičny v naší sokolovně stála
velké finanční prostředky a záleží na všech
uživatelích, jak dlouho ji budeme mít jako
novou. Bohužel, už jsme zaregistrovali některé
nedostatky i nepochopitelný případ poškození
podlahy. Majitelem sokolovny je obec a hlavním
uživatelem TJ Sokol Chvalíkovice. Oba tyto subjekty připravují v současné době PROVOZNÍ ŘÁD
TĚLOCVIČNY, ve kterém budou jasně stanovena
pravidla zabezpečení řádné správy a ochrany
majetku i podmínek pro sportovní činnosti.
Bude se vztahovat na všechny uživatele tělocvičny i jejího příslušenství, včetně návštěvníků
a diváků. Po schválení bude zveřejněn i ve zpravodaji, ale už v tuto chvíli můžeme informovat,
že bude obsahovat bod zhruba tohoto znění:
Vstup do sálu tělocvičny je povolen zásadně
po přezutí. Zakazuje se používat sportovní
obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou
podrážkou. Na plochu tělocvičny je zakázán
vstup s potravinami a skleněnými láhvemi, totéž platí pro prostory nářaďovny, kde se nesmí
zdržovat uživatelé déle než na dobu nutnou
pro vyzvednutí nářadí a pomůcek. Lze používat uzavíratelné plastové speciální sportovní
láhve. Určitě většina těch, kteří tělocvičnu užívají ke své spokojenosti, nepotřebují podobné
pokyny. Ale ne všichni jsou takoví. Stačí jeden
neukázněný s černou gumovou podrážkou a nepříjemné čmouhy po jeho návštěvě natrvalo
znehodnotí práci, která tu byla při rekonstrukci
sokolovny vykonána.
(oú)
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Rozpis tréninků a zápasů
oddílu stolního tenisu
Tréninky
čtvrtky 18.30 - 21.30
neděle 9.00 - 12.00
Zápasy
sobota 5. října
10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
pátek 11. října
19.00 - 22.00
sobota 12. října
9.30 - 12.00
sobota 19. října
10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
pátek 25. října
19.00 - 22.00
sobota 26. října
10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
sobota 2. listopadu
9.30 - 12.00
pátek 8. listopadu
19.00 - 22.00
sobota 9. listopadu
10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
sobota 16. listopadu
9.30 - 12.00
sobota 23. listopadu
10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
pátek 29. listopadu
19.00 - 22.00
sobota 7. prosince
10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
sobota 14. prosince
9.30 - 12.00

Zdeněk Štěbra, Daniel Lazecký
Jiří Válek
Jan Poledník
Zdeněk Štěbra, Daniel Lazecký
Jiří Válek
Zdeněk Štěbra, Daniel Lazecký
Jan Poledník
Jiří Válek
Zdeněk Štěbra, Daniel Lazecký
Jan Poledník
Zdeněk Štěbra, Daniel Lazecký
Jiří Válek
Zdeněk Štěbra, Daniel Lazecký
Jan Poledník
Připravil: Daniel Lazecký
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Chovatel belgických obrů z Chvalíkovic
Josef Cihlář je chovatelem někdy od svých devíti let. Tehdy začínal s chovem holubů a králíků.
Zůstal jim věrný a celých šedesát let se zabývá
těmito druhy. Pravda, za tu dobu se vyvíjela
některá plemena a i on obměňoval a experimentoval. Ale nakonec to vždy vyhráli holubi
kohouti skřivani a u králíků belgičtí obři.
Dosáhl celé řady chovatelských úspěchů a bez nadsázky lze říct, že patří k české chovatelské špičce.
Z jeho chovu holubů a králíků byla spousta šampionů. Na co je nejvíce pyšný? „Jsou ocenění, která
jsou vysoko ceněna. Už v roce 1976 jsem vystavoval
králíky na celostátní výstavě v Brně. Dvakrát jsem
byl mistrem republiky. V roce 2006 v Lipníku nad
Bečvou a potom ještě v roce 2009. Dvakrát jsem
vystavoval na evropské výstavě a tam získal můj
belgický obr titul šampiona.“

chovají, ale více se chovatelství nevěnují. Svým
způsobem se tomu nelze ani divit. Dnes nemáme
žádný tahák, kterým bychom chovatele do našeho svazu přilákali. Kdysi měli možnost si koupit
chovná zvířata, dostávali jsme levnější krmivo,
zdarma se třeba očkovali králíci proti různým chorobám ap. Z toho už nic není pravda.“
Svými chovatelskými úspěchy si Josef Cihlář řekl
o vlivné působení v oblasti chovu belgických obrů
v celostátních orgánech. Je totiž členem ústředního klubu, který se specializuje na toto plemeno
králíků a úročí v něm své mnohaleté zkušenosti.
Působí v něm už 14 let jako poradce chovu.
Samozřejmě za ta dlouhá léta bylo hodnotných
ocenění na výstavách různých úrovní opravdu
hodně. Každý chovatelský úspěch určitě potěší,
ale když si povídáte s Josefem Cihlářem, máte
pocit, že medaile a diplomy nejsou všechno. Sám
mi k tomu řekl: „Víte, já si myslím, že každý člověk
by měl mít nějakého svého koníčka. Nikomu nevnucuji, že by měl chovat králíky nebo holuby, ale
každý člověk by se měl ve svém volném čase o něco
zajímat.“
Text a foto: Karel Stuchlík

Hon za pokladem

V současné době je Josef Cihlář předsedou ZO
Českého svazu chovatelů Hradec nad Moravicí,
která sdružuje chovatele ze širokého okolí. Členem
svazu je od roku 1964, kdy mu bylo 12 let! „Tehdy
byla jediná základní organizace v Opavě. Postupně
se to měnilo, až jsme přešli do Žimrovic a když se na
Hradci vybudoval Areál chovatelů, přestěhovali jsme
se tam.“ Dlouhá léta dělal místopředsedu a od roku
2006 vede základní organizaci.
Kolik máte členů z Chvalíkovic? „Ani jednoho,
bohužel. Kdysi tu byli organizovaní chovatelé, ale
všichni postupně odpadli. „Králíky na pekáč“ lidé

Letošní rozmary počasí nám přichystaly opravdu
rušné chvilky. Původně byla akce „Hon za pokladem“ plánována na poslední školní den. Pro nepřízeň počasí však musela být zrušena. Náhradní
datum bylo vybráno na čtvrtek 4. července. V tento den nás zase potrápilo sluníčko, ale nakonec se
vše podařilo. Děti po trase, která vedla kolem kaple k hasičské zbrojnici a pak přes louku k rybníku
u bývalého JZD, plnily jednoduché úkoly zaměřené jak na rozvoj vědomostí, tak na rozvoj manuální zručnosti. Za každý splněný úkol obdržely
děti razítko. Cílem bylo splnit všechny úkoly a tím
posbírat všechna razítka. Konec trasy byl u sokolovny, kde byla schována mapa, která označovala
místo pokladu kapitána Ohnivouse. Děti byly velice šikovné, proto si poklad v podobě čokoládových mincí a drobného balíčku právem zasloužily.
Po odhalení pokladu následovala volná zábava na
hřišti. Rodiče si přinesli špekáčky a Zdeněk Štěbra
se postaral o jejich výbornou přípravu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této akci a všem
zúčastněným.
Monika Halšková
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Oslavili jsme 50. výročí
otevření sokolovny

