ZPRAVODAJ OBCE

2

červenec 2016

www.chvalikovice.cz

CHVALÍKOVICE
Přijďte oslavit kulatá výročí
V letošním roce si připomínáme 90. výročí za- rátor a herec), Zbyněk Drda (zpěvák), Jaroslav
ložení Sokola a 70. výročí našich partnerských Sypal (herec), Roman Skamene (herec), Ivana
vztahů se Železným BroKošínová (muzikálová zpědem. Hlavní oslavy se uskuvačka), Franta Nedvěd (písteční v sobotu 13. srpna.
ničkář) a Antonín Duchoslav
Jaký program připravuje
(herec a moderátor).
obec a TJ Sokol ve spolupráS celým programem a jeho
ci s dalšími složkami? Dopoharmonogramem budete
ledne se sejdou členové TJ
seznámeni na vývěskách
Sokol Chvalíkovice na slava prostřednictvím obecnínostní schůzi.
ho rozhlasu.
Odpoledne do 15.00 hodin
budou na hřišti a v sokolovně
probíhat sportovní hry (mj.
stolní tenis, kuželky a další
sporty).
Hlavním odpoledním prosobota 13. srpna
gramem bude vystoupení
skupiny ARABELA TEAM.
hřiště TJ Sokol Chvalíkovice
Tvoří ji Petr Vojnar (mode-

OSLAVY 90 LET SOKOLA
A 70. VÝROČÍ
KMOTROVSTVÍ

Den dětí na hřišti
Ne všechny oslavy Dne dětí dokáží
spojit rodiny tak, jako tento ve Chvalíkovicích. Na hřišti bojovali o cenné
body v různých soutěžích společně
rodiče (a v mnohých případech i prarodiče) se svými dětmi. Že si užili hodně
zábavy, určitě není třeba dodávat. Den
dětí připravil Klub rodičů při mateřské
škole, obec, TJ Sokol a sbor dobrovolných hasičů. Vyvrcholením bylo promítání pohádky, k čemuž bylo využito
nově zastřešené posezení u sokolovny.
Text: Radim Hlaváč, foto: Karel Stuchlík

Den dětí na hřišti
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V ulici Za Humny se obec pustila do nové kanalizace. Občany žádáme o shovívavost, protože tato
stavba jim jistě komplikuje život. Jen co budou
dokončeny práce spojené s výkopy pro uložení
potrubí, dojde k rekonstrukcí celé komunikace.
Obec na tuto investiční akci požádala o dotaci.
Text: Radim Hlaváč, foto: Karel Stuchlík

Letní kino bude

Změna termínů svozu
komunálního odpadu

Po loňských dobrých zkušenostech připravila
obec i pro letošní prázdniny letní kino na hřišti.
Byl zakoupen projektor a promítací plátno. Počí- Jak nám oznámila firma Marius Pedersen mění se
táme, že podle počasí bychom mohli uskutečnit od 1. června termíny svozu směsného komunáltři filmová představení.
Radim Hlaváč ního odpadu. Svoz tohoto odpadu se ve Chvalíkovicích uskuteční 12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna, 6. září, 20. září, 4. října,
18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince a 27. prosince.
(oú)

Lucie Bílá na jevišti
excelovala

Na konci dubna uspořádala obec zájezd na muzikál Carmen do Prahy. Vstupenky na představení si zaplatil každý sám, ale dopravu financovala
obec. Zájem o tento zájezd byl tak velký, že převyšoval kapacitu autobusu. Proto někteří zvolili
jízdu vlakem. Cesta v obou dopravních prostředcích utíkala rychle a za pár hodin jsme všichni
byli v Praze. Do začátku představení jsme měli
dost času. Každý se vydal za svými zájmy. Někteří navštívili Pražský hrad, někteří si prohlédli
muzeum voskových figurín Grevin a jiní se jen
tak procházeli. V 15 hodin jsme se všichni sešli
v Hudebním divadle Karlín. Představení muzikálu bylo úžasné. Scéna, kostýmy a v hlavní roli navíc Lucie Bílá, která na jevišti excelovala. Všichni
jsme odcházeli s těmi nejlepšími zážitky. Pak už
nás jen čekala cesta domů, která v dobré náladě
rychle uběhla. Děkujeme obci za zprostředkování nevšedního zážitku a budeme si přát, aby se
podobný zájezd zase zopakoval.
Stanislava Hendrychová

Houpačka u hasičárny

Může se to brát jako dárek obce dětem, které milují houpačky. Tato nová atrakce už je v provozu
u hasičské zbrojnice. Součástí investice je i oplocení, aby děti v zaujetí hrou nevběhly na cestu pod
auto. Zastupitelé obce se tak postarali o další místo, kde si děti mohou bezpečné hrát.
Text: Radim Hlaváč, foto: Karel Stuchlík
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalíkovice
Jednání zastupitelstva obce dne 19. dubna
Zastupitelstvo obce schválilo:

vozování kadeřnictví

- prodej pozemku p. č. 131/1 o výměře 379 m2
(k. ú. Chvalíkovice)
- použití finančních prostředků ve výši 55 876 Kč
z rezervního fondu zřizovatele školy na zakoupení hracích prvků do zahrady mateřské školy
- smlouvu na vybudování kanalizace a komunikace Za Humny s vybraným uchazečem
- záměr pronájmu místnosti v č. p. 120 na pro-

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- přípravu a rozdělení úkolů na oslavy 70. výročí
kmotrovství se Železným Brodem.
- organizaci oslavy Dne matek (návštěva Slezského divadla v Opavě dne 28. 5.)
- informaci o konání cyklistického závodu Silesia
v naši obci dne 21. 5.

Jednání zastupitelstva obce dne 17. května
Zastupitelstvo obce schválilo:
- pronájem nebytové místnosti na adrese České
školy č. p. 120 na provozování kadeřnictví
- závěrečný účet obce za rok 2015, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření z Moravskoslezského kraje a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
bez výhrad
- účetní závěrku obce Chvalíkovice k 31. 12. 2015
- poskytnutí příspěvku na kotlíkovou dotaci
(zpětně)

- znění smlouvy pro žadatele o příspěvek na
kotlíkovou dotaci (zpětně)
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- organizaci a termín oslav Dne otců 18. 6.
- úhradu smlouvy o dílo s AL Centrum za přístřešek u Sokolovny
- dotační programy pro ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo obce odsunulo rozhodnutí o příspěvku pro děti nastupující do první třídy.

Jednání zastupitelstva obce dne 21. června
Zastupitelstvo obce schválilo:

nastupující do první třídy základní školy
- zakoupení dárkové poukázky v hodnotě 1000 Kč - rozpočtové opatření č. 2 /2016
na zakoupení školních potřeb pro naše děti - uskutečnit fyzikální měření místní dopravy a porovnat vliv na životní úroveň v ulici Vršůvka
a jiných částí obce
- podnájem na provozování pohostinství v sokolovně na dobu jednoho roku
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru
- zprávu finančního výboru
- hospodaření obce za leden až květen 2016
- informace o proběhlých kulturních akcích
Nové kryté posezení ze dřeva přibylo na horním konci
obce. Není určeno jen turistům, ale pochopitelně i obyvatelům naší obce při jejich vycházkách. Je to další dokončená investice, která bude jistě dobře sloužit všem. (oú)
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S celým zněním usnesení se můžete seznámit na www.chvalikovice.cz - „úřední deska“.
Pokud chcete do zápisu nahlédnout na Obecním úřadu Chvalíkovice, doporučujeme vám
to nejlépe v úředních dnech.
(oú)

Obec plná čarodějů

Někteří si je neužijí

Pohádkově vypadala naše obec v pátek 22. dubna odpoledne, když od mateřské školy vyšel početný průvod čarodějnic a čarodějů všech věkových skupin. Jejich cílem byla připravená vatra
u hasičské zbrojnice, u které si vyčarovali opékané špekáčky.
Tradiční setkání někdy až strach nahánějících
masek připravil Klub rodičů při mateřské škole.
Ten děkuje všem, kteří přišli do průvodu v maskách a nezkazili tak dětem legraci. Poděkování
patří i hasičům, kteří zajistili vatru a občerstvení
u hasičárny. Jak mi řekla Štěpánka Obročníková,
předsedkyně klubu, je to především akce sboru
dobrovolných hasičů. (Foto z průvodu i opékání
na straně 11.)
Karel Stuchlík

Všechno nejlepší nám
popřál Robin Hawdon
Na sobotu 28. května zajistila jako tradičně obec
Chvalíkovice pro všechny maminky, babičky a
prababičky ke svátku matek divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě. Tentokrát
byla vybrána komedie VŠECHNO NEJLEPŠÍ od
Robina Hawdona. V podvečer byl přistaven
před obecní úřad autobus, který se rychle zaplnil, protože na představení se přihlásilo 65
maminek, babiček a prababiček. Představení
mělo spád, komediální narážky byly výstižné a
všechny jsme se velmi dobře bavily. O přestávce
u sklenky vína jsme si navzájem sdělovaly své
dojmy z představení a prohlédly si divadlo. Po
skončení byl přistaven autobus, který nás bezpečně dopravil domů. Dárková divadelní představení se za léta stala krásnou tradicí a všechny
zúčastněné si je užíváme a děkujeme obci za tak
krásný a milý dárek k svátku.
Stanislava Hendrychová

71. výročí osvobození
Položením kytice k našemu pomníku u příležitosti 71. výročí osvobození uctili v dubnu
představitelé obce památku těch, kteří při osvobozování Chvalíkovic zahynuli. Nebyli to jen
vojáci Rudé armády, ale také jedenáct občanů
naší obce, kteří v době 2. světové války ztratili to
nejcennější - svůj život.
(oú)

Mateřská škola zakoupila na školní zahradu z rezervního fondu
obce nové prolézačky. Dětem
přibyla lanová pyramida, na které si zdokonalují hrubou motoriku, a nové je i hopsadlo - motorka. Nejméně si jich užije šest
dětí, které už po prázdninách
nastupují do raduňské základní školy. Budoucí
prvňáčci mají ve vývěsce své tablo.
Text: Eva Waligová, foto: Karel Stuchlík

Otcové hráli kuželky
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle, ale ve Chvalíkovicích má svou
letitou tradici. Možná vás bude zajímat, co o jeho
historii píše internetová encyklopedie Wikipedie:
„Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora
Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se
o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington
19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce.
První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky
prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců.“
U nás se otcové sešli v sobotu 18. června tradičně v sokolovně. V příjemné pohodě si zahráli
kuželky a nechybělo ani občerstvení. Den otců
organizuje obec s přispěním TJ Sokol.
(oú)
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Péče o sakrální památky
Nemáme jich v obci mnoho a tím více se snažíme, aby dobře vypadaly. Už loňský vánoční koncert skupiny ENIGMA se uskutečnil
v rekonstruované kapli sv. Archanděla Michaela. Letos došlo na
venkovní úpravy. Staré dřevěné oplocení kaple, které už bylo
značně poškozené zubem času, bylo nahrazeno novým drátěným
(na snímku vlevo). Opraven byl také kříž sv. Františka na ulici České školy (na snímku vpravo). O Velikonocích v čase od Zeleného
čtvrtku do Bílé soboty bývá tento kříž pravidelným zastavením
dětí z naší obce při velikonočním klepání. Ohlašují tak čas namísto kostelních zvonů, které jsou podle církevní tradice zavázány.
Text: Radim Hlaváč, foto: Karel Stuchlík

Rekonstrukce řadu
V současné době na ulicích Železnobrodská a U Větřáku probíhá rekonstrukce vodovodního
řadu. Není to investiční akce
obce, zajišťuje ji akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Práce
by měly být dokončeny do konce srpna.
(oú)

Jaká byla sezona našich kuželkářů
Nejmladší bojovali v poháru
Naši nejmladší se zúčastnili 20. ročníku turnaje
„Pohár mladých nadějí Bellatex Tour“. Měli možnost vyzkoušet si hru na kuželnách v Kroměříži, Horním Benešově, Rýmařově, Přerově, Zlíně
a dalších. Ze starších hochů si nejlépe vedli Jonas Mückstein, Patrik Kostka a Denis Vítek, kte-

ří obsadili střed tabulky. Těsně za nimi se umístili Dominik Žiga, Vojtěch Binar a Jakub Nosek.
V kategorii starších dívek se Gabriela Beinhauerová rovněž umístila ve středu tabulky. Jonas
Mückstein posílí na podzim naše B družstvo.
Z příštího ročníku poháru mladých nadějí budou
postupovat výše další čtyři hráči.
Tímto zveme spolu s trenérem Vladimírem Valentou
všechny dívky a hochy, kteří
si chtějí zkusit zahrát kuželky
a třeba se i zúčastnit turnaje,
na první trénink, který bude
našim dnem otevřených dveří, v neděli 28. srpna v 9.00. Na
všechny se v kuželně těšíme!
(pokračování článku na str. 10)
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Mladí hasiči v jarních soutěžích
Po ukončení zimní přípravy v tělocvičně jsme konečně vyrazili na jaře trénovat k hasičské zbrojnici. Všechna družstva pilovala každou středu nejen
disciplíny pro Opavskou ligu mládeže, ale i pro
jarní část hry Plamen.
V dubnu se rozběhla jarní kola opavské ligy. V tabulce je vidět, jak se našim družstvům dařilo. V každém kole bylo možno získat jedenáct (za první
místo) až jeden bod (za jedenácté a následující
místo). Starší žáci ukončili ligu celkově na 10. místě v konkurenci 27 družstev. Mladší žáci (na snímku) skončili o poznání lépe. Děti po celou sezonu
bojovaly a skončily na krásném třetím místě rovněž z 27 startujících. Zároveň si vybojovaly účast
v Poháru starosty OSH, kde se umístili na 3. místě
z 11 startujících a postoupili do boje O pohár starosty KSH, který se uskuteční v září v Nošovicích.
Děkujeme za výkony i družstvu starších žáků, kteří se i přes věkový hendikep v konkurenci neztratili. Jejich výkony jsou příslibem lepšího umístění
v příštím ročníku.

V jarní části se dvou soutěží zúčastnilo i družstvo
našich nejmenších. Jejich umístění není důležité, důležitější je jejich bojovnost a chuť se učit.
Přejme jim, aby jim elán vydržel.
Na jaře pokračovalo obvodní kolo hry Plamen.
Mladší žáci svou kategorii vyhráli, starší skončili na třetím místě. Obě družstva postoupila do
okresního kola, ve kterém mladší skončili třetí
a starší sedmí. Rovněž blahopřejeme!
Text a foto: Ing. Břetislav Binar

Opavská liga mládeže 2015/2016 - kategorie mladší (27 účastníků)
			
			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lesní Albrechtice
Velké Hoštice
Chvalíkovice
Štěpánkovice
Těškovice
Borová
Malé Hoštice
Kravaře
Hněvošice

počet Kyjovice M. Hoštice Borová Chvalíkovice
bodů 12.9.2015 19.9.2015 26.9.2015 3.10.2015

91
89
84
72
62
52
46
44
34

10
6
8
9
11
3
0
1
1

11
10
9
8
7
5
0
1
6

11
10
9
5
7
8
0
0
6

7
11
9
10
0
5
0
4
8

V. Hoštice Těškovice
23.4.2016 30.4.2016

8
7
9
11
5
6
10
0
2

11
8
10
6
4
7
5
9
3

Komárov Kylešovice
7.5.2016 15.5.2016

9
11
8
1
5
7
3
10
2

Štěpánkovice L. Albrechtice
11.6.2016
18.6.2016

6
5
9
7
10
4
11
8
1

7
11
6
9
5
2
8
10
1

11
10
7
6
8
5
9
1
4

9
6
2
11
8
10
4
1
7
1
3
5
1
1
0

10
1
9
7
11
4
8
6
1
5
2
1
1
1
1

11
6
7
10
5
1
4
9
8
2
3
1
1
0
0

Opavská liga mládeže 2015/2016 - kategorie starší (27 účastníků)
1. Malé Hoštice
91
2. Štěpánkovice
74
3. Borová
73
4. Kyjovice
67
5. Těškovice
64
6. Velké Hoštice
60
7. Komárov
51
8. Hněvošice
51
9. Kobeřice
49
10. Chvalíkovice
35
11. Kravaře
25
12. Milostovice
14
13. Kylešovice
11
14. Bolatice
7
15. Staré Heřmínovy 6

11
10
1
3
8
9
7
1
6
4
1
0
1
0
2

10
11
9
2
4
6
7
1
8
1
3
5
1
1
0

3
1
10
6
9
11
8
5
4
7
1
0
1
0
2

11
10
6
9
3
7
4
8
1
1
5
0
1
1
0

11
8
9
10
5
3
7
6
4
2
0
1
1
1
1

7
10
11
8
1
6
1
9
4
5
3
0
2
1
0

8
11
9
1
10
3
1
5
6
7
4
1
1
1
0
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CHVALKY CUP
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NAŠE FOTBALOVÉ NADĚJE
Skončila úspěšná sezona

Na jaře byly naše fotbalové naděje velice úspěšné. Starší přípravka jen jednou prohrála (s Malými
Hošticemi) a ve své lize se umístila na krásném
druhém místě. Předpoklady na takové umístění si
chlapci vytvořili už na podzim, kdy prohráli také
jen jednou (s Holasovicemi). Dále jsme se zúčastnili několika turnajů, a to jak starší ročníky 2005,
tak ročníky 2007 a 2009. Ostudu nám chlapci neudělali, ba naopak si přivezli další poháry a medaile. Za dobrou reprezentaci děkujeme! Více informací o dění fotbalové přípravky najdete na
facebooku - TJ Sokol Chvalíkovice - Přípravka.

TJ Sokol Chvalíkovice (r. 2007)

kou a TJ Sokol Chvalíkovice. V těchto zápasech
nešlo o umístění, ale o to, aby se chlapci zdokonalili ve svých dovednostech, procvičili si svou
týmovou práci a naučili se vzájemně spolupracovat. Fotbal není jen hra jednotlivce, ale je to
především hra celého týmu. Počasí nám přálo,
rodiče a fanoušci přispěli k pohodové atmosféře, občerstvení nám chutnalo, prostě jsme si to
všichni užili.
Poděkování patří TJ Sokolu Chvalíkovice, trenérům, rodičům dětí a všem aktivním účastníkům,
TJ Sokol Chvalíkovice
kteří chlapce povzbuzují na turnajích a zápasech. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
Chvalky Cup
A co jsme připravovali? V červnu po uzávěrce
V sobotu 7. května se uskutečnil na hřišti ve tohoto čísla proběhlo víkendové fotbalové souChvalíkovicích již 3. ročník fotbalového turnaje středění v Mokřinkách.
CHVALKY CUP, na kterém hráli malí fotbalisté
Text a foto: Monika Halšková
ročníku 2005 a mladší. Turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů. Hrálo se podle pravidel Fotbalové asociace České republiky pro danou kategorii. Po vzájemných zápasech, kdy hoši bojovali
jako lvi, bylo pořadí: 1. FC Budišov nad Budišovkou, 2. TJ Sokol Chvalíkovice, 3. TJ Tatran Štítina, 4. FC Vítkov, 5. FC Otice, 6. TJ Sokol Slavkov.
Počasí nám přálo, slunce svítilo, větřík příjemně
ochlazoval, občerstvení bylo výborné a fanoušci
povzbuzovali své týmy. (Foto na straně 8.)

Triangl ve Chvalíkovicích

V sobotu 18. června se uskutečnil fotbalový triangl pro ročníky 2007 a 2009 na hřišti ve Chvalíkovicích. Hrálo se současně na dvou hřištích
dvoukolově po 16 minutách. Trianglu se zúčastnily týmy Slavia Opava, FC Budišov nad Budišov-

TJ Sokol Chvalíkovice (r. 2009)
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Jaká byla sezona našich kuželkářů

(pokračování ze str. 6)

Béčko lépe než loni
Družstvo B (na snímku vpravo) hrálo v minulé
sezoně meziokresní soutěž. Kromě zkušených
hráčů Sabiny Trulejové a Otty Mücksteina nám
výrazně pomohli Barbora Víchová, Danek Beinhauer a David Beinhauer. Je vidět, že s každým
odehraným zápasem a nasbíranými zkušenostmi
se výsledky zlepšují. Zatímco v předchozím ročníku jsme skončili na posledním místě, v ročníku
2015 - 2016 jsme se v tabulce posunuli výše.

Vybojovali jsme II. ligu
David Hendrych, vedoucí družstva A zhodnotil
minulou sezonu takto: „Do sezony jsme vstupovali s ambicemi skončit do pátého místa. Po několika
kolech jsme se usadili na prvním místě, když jsme na
venkovních kuželnách sbírali body a poráželi soupeře velkým rozdílem. V průběhu jarní části jsme porazili doma silnou Hlubinu a Rýmařov. Přehodnotili
jsme situaci a domluvili se, že zkusíme jít na postup.
Po výhře 8:0 o více než 150 kuželek na kuželně v Zábřehu na Moravě, který byl jeden z aspirantů na po-

stup, jsme již nepřipustili jinou možnost, než ukončit
sezonu na prvním místě. Nikoho bych nechtěl vyzdvihovat, jelikož kuželky jsou kolektivní hra, ale životní sezonu prožil Aleš Staněk, který svými výkony
ohromoval všechny soupeře. Skončit jako jednotlivec
první s náskokem v průměru 30 kuželek na druhého,
svědčí o jeho kvalitě. V příští sezoně se Chvalíkovice
historicky poprvé podívají do II. kuželkářské ligy, když
budou nastupovat proti silným týmům Vyškova, Kamenice nad Lípou a dalšími. Nesmím opomenout
ani derby s opavským áčkem.“

Jaro fotbalistů
(a střelci našich branek)

Chvalíkovice - Deštné 2:0 (1:0)
Denis Košťál, Jakub Lazecký
Šťáblovice - Chvalíkovice 2:1 (2:0)
Petr Arendáš (pen.)
Chvalíkovice - Moravice 1:0 (1:0)
Adam Pekárek
Sosnová - Chvalíkovice 3:0 (2:0)
Chvalíkovice - Palhanec 4:1 (2:0)
David Rozsíval 3, Adam Pekárek
Větřkovice - Chvalíkovice 0:10 (0:7)
David Rozsíval 3, Adam Hendrych 2, Richard
Cikánek 2, Adam Pekárek, Michal Belás, David
Heinz
Chvalíkovice - Slavkov B 0:3 (0:2)
Vávrovice B - Chvalíkovice 2:2 (2:1)
Richard Cikánek, Adam Hendrych
Radkov - Chvalíkovice 0:3 (0:2)
David Rozsíval, Jan Gebauer, Adam Hendrych
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Družstvo, které vybojovalo postup, představujeme na straně 12. Ve II. lize mu přejeme hodně
štěstí a ty nejlepší hody a výsledky!
Připravil: Ing. Dalibor Krejčiřík, foto: Karel Stuchlík

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. července 2016.
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. září 2016.

Čarodějnice
a čarodějové
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Nové dresy mladých hasičů

Chvalíkovice
budou hrát
II. ligu!
Je to historický úspěch, jaký
naše obec ještě nezažila. Všem
klukům z A družstva blahopřejeme k zaslouženému postupu
do II. kuželkářské ligy, který vybojovali v nedávno skončené
sezoně! Postup vybojovali na
snímku stojící zleva Aleš Staněk, Jiří Staněk, Vladimír Kostka a Vladimír Valenta, v podřepu zleva David Hendrych,
Jakub Hendrych a Radek Hendrych. Bylo k tomu třeba sportovního umění a ještě něco. David Hendrych, vedoucí družstva,
to vyjádřil slovy: „S klukama jsme
vytvořili skvělou partu na kuželně
i mimo ní. I to se promítlo do naší
hry a přineslo úspěch.“
Text: Dalibor Krejčiřík,
foto: Karel Stuchlík
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Na poslední kolo Opavské ligy mládeže v Lesních Albrechticích vyrazili naši v nových dresech. Pořídili jsme je díky sponzorskému daru. Ve výši 30 000 Kč nám ho poskytla akciová
společnost OSTROJ Opava. Za tyto peníze jsme zakoupili pro
chlapce dres a tepláky, pro dívky dres a elastické kalhoty. Provedení dresů je možno vidět na fotografiích. Děkujeme našim členům Milanu Tvrdému, který sponzorský dar s firmou
OSTROJ dojednal, a Davidu Fajkusovi za zprostředkování
vlastního výběru a výroby dresů. V prvé řadě ale děkujeme
firmě OSTROJ a.s. za finanční dar, bez nějž by nebylo možno
nové dresy pořídit.
Ing. Břetislav Binar

Jak je to s cestovními
doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský
průkaz jsou pro děti levnější
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování
po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou
hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podá-

ní žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra
vnitra pro řízení sekce veřejné správy
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