ZPRAVODAJ OBCE

CHVALÍKOVICE
1/2022

Veselé Velikonoce všem občanům
přejí zastupitelé a zaměstnanci obce.

Z usnesení 33. zastupitelstva obce ze dne 8. února
Zastupitelstvo obce mj. schválilo:
1) Znění smluv o Smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě a o
Smlouvě budoucí kupní pozemků sloužících ČOV.
2) Stanovení výše částky na výkup pozemků sloužících na stavbu zařízení pro
ČOV ve výši 350,- Kč/m2.
3) Dotaci v celkové výši 15.000,- Kč a
Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“ 3. etapa pro
V. E. poř. č. žádosti č. 3/05026 Železnobrodská 11/10, Chvalíkovice, K. K.,
Železnobrodská 31/15 Chvalíkovice
poř. č. žádosti 3/05561 a K. M., Železnobrodská 7/22, Chvalíkovice poř. č.
žádosti 3/06604.
4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze
dne 1. 10. 2013 s G.O.
5) Finanční příspěvek na činnost pro
Klub rodičů při MŠ ve výši 25.000,- Kč/
rok 2022.
6) Záměr pachtu pozemku p.č. 1209 o
výměře 2 555m2 za minimální úhradu

1.000,- Kč/rok.
7) Vyřazení nepotřebného majetku JSDHO Chvalíkovice a darování DHM prapor
a komponenty k praporu SDH a sošku
Sv. Floriána pro SDH Chvalíkovice.
8) Poskytnutí individuální dotace pro
SDH na rok 2022 ve výši 49.000,- Kč.
9) záměr pronájmu části poz. p. č. 97
pro účely užívání SDH Chvalíkovice.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1) Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč, při realizaci projektu Kotlíkových dotací v MSK.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Hospodaření obce za leden až prosinec 2021.
2) Zprávu Finančního výboru o kontrole
finančních příspěvků spolkům v roce
2021.
3) Zprávu Finančního výboru.
4) Zprávu Kontrolního výboru.

Pomoc Ukrajině!
24. února jsme se všichni probudili do
zcela nového světa. Jen 6 hodin autem
od nás zuří válka a jsou zabíjeni nevinní
civilisté. Vedení obce na tuto situaci
zareagovalo tak, jako asi všichni ostatní a poslali jsme na účet MAS Opavsko
20.000,- Kč. Zároveň jsme vyzvali občany k uspořádání charitativní sbírky.
Jednalo se o přikrývky, deky a spacáky.
Nabídli jsme také odvoz sbírky hasič2

ským automobilem včetně řidičů, zatím
ale toto nebylo využito. Nicméně hasičská dodávka i dobrovolníci jsou připraveni. Obec je ve spojení s MAS Opavsko,
která tuto humanitární pomoc z regionu
koordinuje. Aktuální stav pomoci můžete sledovat na webových stránkách
masopavsko.cz. Na nejbližším zastupitelstvu obce se také rozhodne o další
finanční pomoci či dalších krocích. (oú)

Místní poplatky
Upozorňujeme všechny poplatníky komunálního odpadu a majitele psů na
splatnost poplatku do 30. 6. 2022. Poplatek za kalendářní rok činí za komunál
500,- Kč/osoba a za každého psa 120,Kč. Tento poplatek můžete zasílat také
na účet obce č.ú.: 1841175379/0800.
Poplatky se platí každý zvlášť. Variabilní
symbol u obou poplatků je číslo popisné
Vašeho domu a do zprávy pro příjemce
napište: U komunálu: popelnice 2022
Jméno a příjmení poplatníka za odpady
a jména všech za které poplatek hradíte. U psa do zprávy pro příjemce napište: poplatek za psa 2022, jméno a příjmení.
Pokud došlo k poškození popelnice
svozovou firmou, můžete poškození reklamovat u paní Jany Žítkové, e-mail:
jana.zitkova@mariuspedersen.cz
nebo na tel. čísle 494 332 045.
(oú)

Deratizace

Velkoobjemový a nebezečný odpad
V sobotu 7. května (přesný čas bude
vyhlášen obecním rozhlasem a uveden
na stránkách obce) budou u sokolovny připraveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Můžete
se tak zadarmo zbavit rozbitých a nepotřebných věcí.

Do velkoobjemového odpadu patří například matrace, koberce, linolea, výrobky z PVC, umyvadla a WC, kočárky,
křesla, gauče, židle, keramika atd.).
Nepatří sem: železný šrot, stavební suť,
sklo, papír a vyseparované plasty.
Do nebezpečného odpadu patří obaly
od barev, laků a olejů, ředidla, postřiky,
olověné akumulátory, monočlánky, staré léčiva.
Zelené kontejnery, které jsou určeny primárně na posečenou trávu, budou rozmístěny na tradičních místech
- hasičárna, točna autobusu, sokolovna, u družstva s směr Branka. Prosíme
občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali ořezané větve. Ty se shromaždují u hasičské zbrojnice a na hřišti. Dva
zelené kontejnery jsou nyní v opravě.

První jarní fáze deratizace v obci
proběhne 7. dubna 2022. Provádí se
na základě platné legislativy. Odborná
firma umístí pod poklopy v kanalizaci nástrahy proti potkanům a krysám,
aby tak naše prostředí těmito hlodavci
nebylo znehodnocováno a ohrožováno.
Ti při přemnožení způsobují významné
ekonomické škody, jako je pojídání a
okusování potravin či jejich znehodnocení močí a trusem, které jsou mimo to
také spolu se srstí silné alergeny. Kry- (oú)
sy a potkani jsou přenašeči závažných
onemocnění jako je například paratyfus
či prasečí mor a také na nich často parazitují blechy, které se tak mohou rychle množit. Prosíme, dejte pozor na
své chlupaté mazlíčky, aby v tuto
dobu nepozřeli otrávené hlodavce,
které najdou.
(oú)
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Sběr elektroodpadu

Sběr textilu

V pátek 29. dubna 2022 od 17:00
provede Sbor dobrovolných hasičů
v naší obci opět sběr elektroodpadu.
Před své domy tak můžete nachystat
veškeré elektro spotřebiče, aku zařízení, pračky, ledničky, elektrické bojlery, trouby atd.

Ve Chvalíkovicích se nachází u sokolovny jeden kontejner na textil. Slouží
na sběr oblečení a textilu, který se dá
ještě použít. Proto prosíme občany, aby
do něj vhazovali pouze oblečení ještě
použitelné, čisté a nepoškozené. Tento
textil pak dále putuje do různých netext: Rostislav Beinhauer ziskových organizací se zaměřením na
pomoc sociálně slabším lidem.
Za minulý rok se ve Chvalíkovicíh vybralo 1.808 kg textilu a společně jsme
(oú)
tak ušetřili 35.055 kg CO2.

zdroj: Textil Eco
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Obecní den

Kotlíkové dotace
Poslední šance získat dotaci na nový
ekologický zdroj tepla.
Moravskoslezský kraj bude od poloviny
roku vyhlašovat 4. výzvu kotlíkových
dotací, které jsou spolufinancovány
z EU. Dotace bude poskytována jako
Nová zelená úsporám (ve výši 50 % ze
způsobilých výdajů) a nebo jako kotlíková dotace (ve výši 95 % ze způsobilých výdajů) a bude opět určena na výměnu neekologických kotlů.
Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník na
adrese: https://1url.cz/@kotliky4.
Více informací můžete získat na emailu:
kotliky@msk.cz nebo na speciální telefoní lince 595 622 355.
Žádost bude možné podávat od května
2022 na krajském úřadě.
(oú)

Nový zdroj tepla

Podpora EU
(Kč)

Včetně příspěvku
MSK (Kč)

Tepelné čerpadlo

130.000

137.500

Kotel na biomasu

130.000

137.500

Plynový kondenzační kotel

100.000

107.500

Dotace na výsadbu
stromů

Obec letos získala dotaci ve výši
240.000,- Kč na výsadbu stromů, které
budou vysázeny na alejích Žlabinského
a Vrbného potoka. Podmínkou je komunitní výsadba, na níž se budou podílet
zástupci z řad místních hasičů, myslivců, sokolů a rybářů. Po výsadbě přineseme další informace o této akci. (oú)

Obec Chvalíkovice i letos připravuje na
25. 6. 2022 Obecní den, který by měl –
pokud nám to opatření dovolí – proběhnout na hřišti u sokolovny, kde bude připraven bohatý program a občerstvení.
Slavnost zahájí v 15.00 starosta obce,
představí se i místní spolky, hlavním
vystupujícím bude Zdeněk Izer k poslechu a tanci bude hrát KABÁT REVIVAL,
SLZA a pro děti bude připraveno klaunské vystoupení.
Jste všichni srdečně zváni a snad se po
dlouhé době zase všichni sejdeme a po(oú)
veselíme.

Sčítání lidu

Na jaře loňského roku proběhlo
pravidelné sčítání obyvatel. Výsledky
jsou postupně zveřejňovány od ledna
2022. Počet obyvatel České republiky
se zvýšil o 87 tis., nicméně největší
přírůstky jsou v Praze a Středočeském
kraji, naopak náš Moravskoslezský
kraj patří k těm, kde lidí ubývá. Během
10 let se počet obyvatel snížil o 3 procenta. O to potěšující je, že Chvalíkovice
jdou proti tomuto trendu a i díky výstavbě nových rodinných domů, se počet
obyvatel obce zvýšil za deset let z 701
na 703. Naše populace také neustále
stárne, průměrný věk se v Česku zvýšil
od posledního sčítání o 1,7 roku na 42,7
(v naší obci to je 38,3). Více informací
naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu.
(oú)
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Sousedský punč
Každoroční tradice se musí dodržovat a
to ví i parta sousedů, kteří bydlí na ulici
U Chodníku a České školy. Nakupování
dárků, přípravy na vánoce a celý shon
kolem dokola jsme si zpříjemnili poklábosením, ochutnali jsme vánoční cuk-

Tříkrálová sbírka

Letos, po roční přestávce, vyrazily
8. ledna do ulic tři skupinky koledníku a
do kasiček vysbírali pro Charitu Opava
úctyhodných 38.295,- Kč. Výnosy letošní sbírky jsou určeny k rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby Charity Opava,
tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a
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roví, jednohubky i nějaké řízečky. K pití
byl lahodný domácí punč a domácí pálenky z letošního roku. Na závěr posezení jsme si popřáli pěkné svátky a již
nyní se těšíme na další setkání.
text: Michal Belás, foto: David Rozsíval

hospicovou péči.
Jednotlivé skupinky vedli Rostislav
Beinhauer, Petra Víchová a Olga Nedopilová.
Všem, jak koledníkům, tak i občanům,
kteří přispěli, patří velké díky.

text: Rostislav Beinhauer
foto: SDH Chvalíkovice

Vesnicí tancoval
medvěd

Nebylo to po roce, ale přeci jen jsme si
tuhle tradici letos nenechali vzít. Medvěd je symbolem lásky a plodnosti,
proto byl téměř v každé domácnosti příjemně přivítán, svou návštěvou se snažil
poctít doslova všechny. Jeho doprovod
tvořil legendární duch hor, pohádkový
Křemílek a Vochomůrka, čarovná moc
Bradavic, princezna z nemanic, růžový
kentaur a mnoho dalších bájných postav. Maskám nechyběla pestrost ani
barevnost. Počasí bylo obzvlášť krásné,
téměř jarní, a tak se nápor nachozených
kilometrů v nohách snášel mnohem
snáz. Díky všem navštíveným jsme
opravdu nestrádali. Medvěd vše nesnědl, tak zbylo něco i na nás. Bylo něco
na zahřátí, nechyběly ani populární
smažené koblížky, koláčky, chlebíčky
a mnoho dalších dobrot. K tomu nám
zvesela vyhrávali muzikanti z Hradeckého dechového orchestru. Vodění medvěda tak udělalo definitivní tečku za
masopustními bály, letos pro nás spíše
„nebály“, hodováním a zábavami.
Děkujeme lidem, kteří otevřeli medvědovi nejen své dveře, ale i srdce.
text: Zuzana Beinhauerová
foto SDH Chvalíkovice
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Předvánoční čas a karneval v mateřské škole
V prosinci v naší mateřské škole
proběhlo čertování. Na příchod čerta
jsme chtěli být připraveni, a tak jsme se
spolu s dětmi pustili do lepení, stříhání
a malování obrázků a společně tak vytvořili nádherné peklo. Děti byly převlečeny do čertích masek, prolézaly pytlem
strachu do pekla, zasoutěžili si, zkusili
jsme si čertovské vaření ve velkém kotli,
děti si zahrály čertovskou honičku a nakonec je navštívil i čert, který jim přinesl
balíčky a děti mu za odměnu přednesly
báseň a zazpívali píseň o pekle.
V témže měsíci jsme u vánočního stromečku čekali na Ježíška, který nám do
školky přinesl zajímavé hry, které se dětem velice líbily. U her jsme si poslechli
koledy, ochutnali vánoční cukroví od
maminek a k tomu vypili vánoční čaj.
Děti byly zazpívat ke stromečku i na
obci, kde na ně také čekal malý dárek.
V únoru jsme se nemohli dočkat karnevalu, který díky covidovým omezením
byl pouze ve školce. Děti se převlékly
do masek, zatančily na světelné diskotéce, prohlédly si navzájem své masky
a vylosovaly si tombolu. Všem dětem se
dopoledne v maskách moc líbilo.
text a foto: MŠ
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Velikonoční stezka
Milé děti z Chvalíkovic,
protože jsme se opět letos nemohli potkat jako všelijaká strašidla a pohádkové
bytosti na našem karnevalu v sokolovně, rádi bychom Vám aspoň malinko
udělali během Velikonoc radost.
Rodiče při MŠ Chvalíkovice se rozhodli
uspořádat zábavnou stezku s úkoly po
Chvalíkovicích a pokladem na konci.
Udělejte si čas na zajímavou procházku.
Vezměte s sebou mámu s tátou nebo
prarodiče, tety, strejdy a od pondělí
11.4. do neděle 17.4. se běžte projít po

jarních krásách a tajemných místech
naší obce.
Více informací, co a jak, se včas dozvíte
z obecních stránek, rozhlasu a plakátu.
Zdravíme Vás a přejeme krásné jarní
dny.
P.S.: Jo a abychom nezapomněli! Napište si do kalendářů, že 4. června se na
vás budeme těšit na fotbalovém hřišti
při příležitosti DNE DĚTÍ!

text: Barbora Rychtárová

Zápis dětí do první třídy a do školky
Naše předškoláky čeká životní událost,
začátkem dubna se uskuteční zápisy
do prvních tříd. Děti i s rodiči mohli již
v březnu navštívit základní školu v Raduni v rámci Dnů otevřených dveří a
prohlédnout si tak prostředí, kde od
září usednou do lavic. Naši mateřskou
školku letos opustí devět dětí. Veškeré
informace jsou na webových stránkách
školy
https://www.zsams-radun.cz
v aktualitách.
Zápis do první třídy proběhne 8. a
9. dubna 2022.

Zápis do mateřské školky ve Chvalíkovicích bude 5. května 2022 od 9.00 do
11. 00 hodin nebo po domluvě v MŠ.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Chvalíkovice najdete na stránkách https://
www.zsams-radun.cz/materske-skoly/ms-chvalikovice/kriteria-pro-prijeti-do-ms.
Přihlášku do MŠ si mohou rodiče vyzvednout od 19. dubna v MŠ.
text: MŠ
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Kuželky

Ročník 2021/2022 pokračuje jarní částí. Družstvo „A“ se po prvních kolech
stále drží na předních příčkách a bojuje
o postup do II. ligy.
Družstvu „B“ zbývají tři kola a na první
příčku ztrácí jen čtyři body. Možnost postupu do krajského přeboru je na dosah
ruky.
text: Dalibor Krejčiřík

obyvatelé, ale také občané z blízkého
okolí. Prostě všichni, které fotbal baví,
na úrovni nezáleží. Odměnou je dobrý
pocit ze hry a vytrávení po namáhavých
vánočních svátcích.
Děkujeme všem, kteří se posledního
silvestrovského fotbálku zúčastnili a
budeme se těšit na ten letošní.

Tabulka družstev 3. KLMC:
pořadí

družstvo

V

R

P

Průměr

Body

1.

Sokol Přemyslovice

10

1

4

3245

21

2.

TJ Unie Hlubina

10

0

5

3283

20

3.

KK Jiskra Rýmařov

9

1

4

3221

19

4.

TJ Sokol Chvalíkovice

9

1

4

3293

19

5.

TJ Odry

9

0

6

3231

18

6.

TJ Spartak Přerov „B“

9

0

6

3180

18

7.

TJ Opava

7

1

6

3240

15

Turnaj v sálové kopané

Začátkem letošního roku TJ Sokol Chvalíkovice pořádal turnaj v sálové kopané
pro všechny místní příznivce fotbalu od
10.
TJ Tatran Litovel
4
1
9
3155
9
15 do 99 let. Tohoto turnaje se zúčastni11.
KK Zábřeh B
2
1 10 3189
5
lo celkem 36 hráčů, kteří byli rozděleni
12.
TJ Horní Benešov „B“
2
0 13 3178
4
do šesti družstev. Hrálo se dvojkolovým
Tabulka družstev meziokresního pře- systémem každý s každým na 1 x 8 minut. Turnaj přinesl zajímavé zápasy plné
boru po 11. kole:
nasazení i individuálních průniků. Cesta
pořadružstvo
V
R P Pr ů - Body
k prvenství však nebyla jednoduchá,
dí
měr
protože nikdo z přítomných družstev
1.
KK Rýmařov „C“
10 0 1
1652
20
nedal nic zadarmo.
2.
TJ Sokol Chvalíkovice „B“
8
0 3
1623
16
Zvláštní uznání si zaslouží nejstarší
3.
TJ Břidličná „C“
8
0 3
1616
16
hráč turnaje Jaroslav Hendrych, který dokázal že věk je pouze číslo. Turnaj
4.
TJ Břidličná „B“
5
0 6
1524
10
proběhl v přátelské atmosféře a bude5.
TJ Hordní Benešov „E“
4
0 6
1503
8
me se opět těšit zase za rok.
6.
TJ Opava „D“
3
0 7
1540
6
8.

TJ Sokol Bohumín

7

0

7

3132

14

9.

TJ Prostějov

5

0

9

3211

10

7.

TJ Opava E“

2

0

8

1509

4

8.

KS Moravský Beroun B

2

0

8

1501

4

Silvestrovský fotbálek
Pro zpestření závěru roku organizuje
TJ Sokol Chvalíkovice pro všechny příznivce fotbalu silvestrovský fotbálek.
Zúčastnit se mohou nejenom místní
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text: David Gibes

Fotbalové zpravodajství

Fotbal patří sice k letním sportům, ale
zimní období věnují hráči intenzivní přípravě. Na novou sezónu se připravuje
mladší přípravka pod vedením trenérů
Michala Belase a Jaromíra Tvrdého,
mladší a starší přípravku trénují David

Gibes, Martin Glazar a Tomáš Pracný,
dorostu se věnuje Adam Hendrych a
Martin Kunča, muže připravuje Pavel
Dobrotka a nakonec i zasloužilé staré
pány vede Rostislav Hendrych. Součástí tréninků jsou i přátelská utkání
či triangly. V těchto aktivitách nejde o
výsledek, ale o posílení technických
dovedností hráčů, naučit se navzájem
spolupracovat ve hře. Starší žáci se

zúčastnili trianglu ve Štítině. S týmem
Bohuslavice a Štítinou se hrálo dvoukolově, kluci předvedli opravdu pěkné
zápasy.
Nová sezóna začíná v dubnu, zveme
všechny fanoušky na tribuny hřiště.
Rozpisy zápasů budou vyvěšeny v areálu TJ Sokol Chvalíkovice.
text: Monika Halšková

Vánoční turnaj badminton

Po roční odmlce se v prosinci opět uskutečnil (v pořadí devátý) Vánoční turnaj
v badmintonu dvojic a stolním tenise.
Devatenáct účastníků ukázalo chuť si
během svátků zasportovat a o dramata nebyla nouze. Klasičtí outsideři si
již poněkolikáté vybrali svoji nováčkovskou daň a favorité znovu ukázali
svoji výtečnou formu. Badmintonovou
část ovládli manželé Fajkusovi a jejich
souhra a nasazení byly skutečnou perlou turnaje. V stolním tenise kraloval
Lukáš Kalus. Oddíloví hráči stolního
tenisu kompenzovali své umění tím, že
hráli, jako vždy, opačnou rukou. Tudíž
i souboje s amatéry nebyly bez překvapení.
Nejpodstatnějším aspektem celého
turnaje však byla především dobrá ná-

lada a chuť udělat něco pro své zdraví.
Přijďte i vy na příští ročník našeho
turnaje. Občerstvení, sportovní náčiní a
dobrá zábava je přesně to, co můžeme
nabídnout.
text a foto: Martin Nedopil

Zpravodaj obce Chvalíkovice
Zpravodaj obce Chvalíkovice, vydává obec Chvalíkovice,
České školy 11, 747 06 Chvalíkovice, IČO: 00849685.
Evidence periodického tisku: MK ČR E 21120.
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 ks. Zpravodaj je neprodejný.
Tisk: Obecní úřad Chvalíkovice
Toto číslo bylo vydáno ve Chvalíkovicích dne 31. 3. 2022.
Uzávěrka čísla byla 27. 3. 2022.
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 25. června 2022.
www.chvalikovice.cz
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Malí fotbalisté
Mikulášský turnaj proběhl 4. prosince
2021 v místní tělocvičně. V ročnících
2010-2012 se účastnila družstva Skřípova, Raduně a dva týmy domácích
z Chvalíkovic.
V ročnících 2013-2015 se účastnily
týmy Raduně, Komárova a tři domácí
týmy Chvalíkovic.
Pořadí se nevyhlašovalo, pouze jsme
vyhlásili střelce a nejlepší tři v disciplíně nožiček. Na závěr dorazil Mikuláš

s čertem a fotbalistům donesl balíčky
se sladkostmi. Děkujeme rodičům kteří nám pomohli turnaj uspořádat. Dále
velký dík patří sponzorům, kteří přispěli
na činnost a organizování akcí pro fotbalisty v roce 2021.
V letošním roce chystáme závody
v bobech, v březnu budou závody na
kolech. V dubnu začínáme mistrovskými zápasy. V závěru sezony plánujeme
udělat dva turnaje na místním hřišti.
text a foto: Michal Belás

