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Vážení a milí spoluobčané, 
přinášíme další číslo Chválkovického 
hlasatele, kde se mimo jiné dočtete o si-
tuaci s plánovanou stavbou dalšího ko-
vošrotu ve Chválkovicích a  přinášíme 
také výsledek našeho pátrání po vzniku 
kamenů s  aforismy Jiřího Žáčka, kte-
ré jsou v  parčíku u  hřiště Na rybníčku. 
Uvnitř listu se rovněž dozvíte, jak se daří 
chválkovickým fotbalistům a  hasičům, 
nebo že sokolové nacvičují na světovou 
gymnaestrádu ve Finsku. Nahlédneme 
i  do vánočně vyzdobeného Domova se-
niorů Pohoda a podíváme se na výstavu 
betlémů. Věříme, že vám tento Chvál-
kovický hlasatel přináší stejně zajíma-
vé čtení jako předchozí vydání a že vás 
navnadí k tomu, abyste nám posílali své 
postřehy, podněty a připomínky k životu 
ve Chválkovicích. Těšíme se na ně na e-
-mailové adrese Chvalkovicky.hlasatel@
email.cz nebo je můžete přinést na za-
sedání Komise městské části. Rád bych 
také poděkoval všem, kteří se podíleli na 
přípravě tohoto čísla, poskytli nám infor-
mace nebo náměty. Přeji všem pohodo-
vé adventní dny, veselé Vánoce a šťastný 
nový rok.

Vladimír Kauer, předseda Komise 
městské části Olomouc - Chválkovice

Ve Chválkovicích má vyrůst další ko-
vošrot. Už druhý. Ten stávající patří 
společnosti TSR Czech Republic a už 
dlouhodobě místní trápí hlukem, 
prachem, špínou. Teď chce společnost 
Kiwek z  Mladějovic vybudovat další 
kovošrot, a to v ulici Na zákopě, v těs-
ném sousedství rodinných domů.

Společnost Kiwek plánuje v  areálu 
v  ulici Na zákopě provozovat výkup 
a  zpracování železného šrotu a  také 
odkládání autovraků před dalším 

zpracováním. Chválkovickým se to 
nelíbí, nechtějí, aby ve svých domovech 
museli čelit hluku a prachu. Navíc jsou 
překvapení, že s nimi jako se sousedy 
nikdo nejednal a že se o kovošrotu do-
zvěděli až z anonymních letáčků, a to 
v  době, kdy stavební rozhodnutí už 
nabylo právní moci. Rozhodně nemí-
ní složit ruce do klína. Napsali dopis 
na vedení Olomouckého kraje, obrátili 
se také na primátora města Olomouce 
a doufají, že situaci prošetří.
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Tradiční výstava betlémů v chválkovické sokolovně rozzářila dětské oči a vánočně naladila návštěvníky. Přines-
la také unikátní betlémy. Například betlém z Afriky. Více na straně 3. Foto (stev)

Na výstavě byl i betlém z Afriky

Pokračování na straně 3
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Cena fortu ve Chválkovicích stále kle-
sá. Už přes rok se snaží armáda pev-
nost prodat. Zatím se kupec nenašel. 

„Teď bylo 2. prosince vyhlášeno další 
kolo prodeje, cenu jsme snížili na 11,9 
milionů korun,“ informoval vedoucí 
tiskového oddělení ministerstva obra-
ny Vladimír Lukovský. Jak dodal, pří-
padný kupec musí projevit zájem nej-
později do 22. prosince, tedy pokud 
tak učiní písemně, nebo osobním do-
ručením tak může učinit nejpozději 5. 
ledna.
Přitom poprvé, vloni v září, požadovala 
armáda za chválkovickou pevnost 37,5 
milionu korun. V  dalších kolech pak 
cenu postupně snižovala až na sou-
časných 11,9 milionů korun. Pevnost, 
která je kulturní památkou, je v oplo-
ceném areálu u  silnice, která vede 
na Šternberk. Fort je v  dobrém stavu 
a  udržované jsou i  pozemky o  výmě-
ře 3,8 hektaru. Kromě kruhové stavby 
pevnosti je na pozemku vrátnice, pří-
střešek a studna. 
O pevnost projevilo letos zájem město 

Olomouc. Informoval o  tom v červnu 
tehdejší náměstek primátora Jan Hol-
puch, který uvedl, že se rada města 
rozhodla požádat o bezúplatný převod 
s tím, že by v pevnosti mělo město jed-
nak archiv dokumentů a jednak by tam 
vytvořilo prostor pro služby cyklistům, 
protože v blízkosti pevnosti je nástupní 
místo na cyklostezku.
„Do dnešního dne jsme od olomouc-
kého magistrátu neobdrželi žádnou 
žádost o  bezúplatný převod,“ sdělil 
mluvčí ministerstva obrany Vladimír 
Lukovský. Jak dále upozornil, město 
může o bezúplatný převod požádat jen 
v  případě, že budova bude využívána 
ve veřejném zájmu. „Tedy musí slou-
žit veřejnosti a  nekomerční využívání 
musí město garantovat po dobu deseti 
let. Kromě toho musí k žádosti přiložit 
zpracovaný projekt a  jeho financová-
ní,“ dodal Vladimír Lukovský.
„Zvažujeme, že v  nejbližší době po-
žádáme o  bezúplatný převod,“ sdělil 
mluvčí olomouckého magistrátu Mi-
chal Folta. 

(stev)

Pevnost je stále na prodej

Chválkovická pevnost, která byla postavená v letech 1854 až 1857, je chráněnou památkou. Foto Ministerstvo 
národní obrany

Nové komise 
městských částí
Zatímco nová zastupitelstva obcí 
a měst po komunálních volbách už 
pilně pracují, s komisemi městských 
částí je to trochu jinak. „Nové komi-
se budou vytvořené na počátku jara. 
Počet jejich členů se bude pohybo-
vat mezi pěti a  devíti podle počtu 
občanů v  jednotlivých městských 
částech. Usilujeme o  snížení počtu 
členů, aby byly komise operativnější. 
Konkrétně ve Chválkovicích počet 
členů zůstane tak, jak je. Pro činnost 
komisí je připravený nový statut, ten 
se ale bude teprve schvalovat,“ infor-
moval Mgr. Vladimír Puhač z  olo-
mouckého magistrátu, který má na 
starosti činnost komisí ve městě.
„Rozpočet pro komise nebyl kráce-
ný, každá bude mít 300 tisíc korun 
na opravy komunikací a 150 tisíc na 
další věci podle vlastního výběru. 
Z těchto peněz mohou provádět dal-
ší opravy nebo si udělat svůj vánoční 
strom či podpořit některé spolky ve 
své městské části,“ doplnil Vladimír 
Puhač.
Jak dále sdělil, v novém vedení ma-
gistrátu bude mít komise na staros-
ti náměstek primátora Mgr. Pavel 
Urbášek. „Jeho pravou rukou bude 
neuvolněný radní Filip Žáček, který 
bude mít pro předsedy komisí kon-
zultační hodiny,“ uvedl Vladimír 
Puhač. 

(stev)

Nový chodník
Komise městské části ve Chválkovi-
cích se zasadila o předláždění chod-
níku na ulici Selské náměstí před 
mateřskou školou. „Dostáváme kaž-
doročně 300 tisíc korun od magistrá-
tu a snažíme se je investovat do oprav 
chodníků tam, kde je to potřeba,“ 
sdělil předseda KMČ Vladimír Kau-
er. Komise na svém zasedání také 
projednala seznam dalších možných 
investic městské části – chodník na 
Selském náměstí od pomníku po uli-
ci Chodskou, celá levá strana chod-
níku v ulici Na zákopě ve směru jíz-
dy, chodník v ulici Chválkovická od 
křižovatky Luční kolem areálu Mlý-
na po ulici Na Luhu. 

(stev)
Na plotě kolem vojenské pevnosti visí už přes rok plachta s nápisem „Na prodej“. Foto (stev)
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Atmosféru Vánoc navodili již tra-
dičně chválkovičtí Sokoli výstavou 
betlémů, která se konala v  sobotu 
13. prosince v místní sokolovně.

 Návštěvníci mohli obdivovat dva-
cítku betlémů různých velikostí 
i stáří a z nejrůznějších matriálů od 
papírových, přes porcelánové, ke-
ramické, kamenné i  dřevěné, kte-
ré zapůjčili obyvatelé Chválkovic. 

K  nejstarším kouskům patřil stole-
tý betlém, který je majetkem Marie 
Skácelové.

Poprvé mohla veřejnost zhlédnout 
jedinečné umělecké dílo - betlém 
z  Afriky. Postavy Panny Marie, Jo-
sefa a  Jezulátka jsou vytesané do 
kamene a  mají africké rysy. „Tento 
betlém zapůjčil evangelický farář 
Josef Hromádka, který byl jedním 

z  místopředsedů vlády národního 
porozumění za Václava Havla. Dnes 
je v  důchodu a  žije ve Chválkovi-
cích. Ze svých cest po světě si dovezl 
zajímavé betlémy, kromě africké-
ho je od něj na výstavě také betlém 
z  perleti umístěný v  lastuře, který 
pochází z Jeruzaléma,“ sdělila Marie 
Skácelová ze Sokola, který výstavu 
pořádá už šestým rokem. 

(stev)

Nejmenší betlém se vešel do dětské ruky. Foto (stev) Marie Skácelová s betlémem z Afriky. Foto (stev)

Výstava betlémů nabídla i unikátní kamenný betlém z Afriky

Co na to komise

„Komise městské části Chválkovice 
o  tom nevěděla, nevyjadřovala se ke 
stavebnímu povolení kovošrotu. Tuto 
informaci nám sdělili občané,“ řekl 
předseda komise Vladimír Kauer. Jak 
doplnil, členové komise žádají zástup-
ce města Olomouc o  bližší informace 
ohledně jednání se zástupci kovošrotu 
ve Chválkovicích. „Členové KMČ se 
shodli na podpoře o  vyřešení tohoto 
dlouhotrvajícího problému mezi kovo-
šrotem a spoluobčany bydlícími v dané 
lokalitě,“ uvedl Vladimír Kauer.  

Co na to obyvatelé

„O kovošrotu v ulici Na zákopě jsme se 
dozvěděli náhodně z anonymních letáč-
ků, které se nám objevily ve schránkách. 
Bylo tam napsáno: Víte, koho budete 
mít za souseda,“ řekla obyvatelka ulice 
Na zákopě Jarmila Přerovská, která to 
má od domu k areálu budoucího kovo-
šrotu vzdušnou čarou padesát metrů.

„Když jsme dostali letáčky, začali jsme 
pátrat.  Zjistili jsme, že firma Kiwek 
požádala o stavební povolení a to naby-
lo právní moci 13. listopadu. Nic tedy 
firmě nebrání v tom, aby začala stavět 
a kovošrot provozovat. Přitom s námi, 
bezprostředními sousedy, nikdo nic 
neprojednával. Informaci nedostala od 
magistrátu ani komise městské části. 
Bojíme se hluku, prachu. Firma Kiwek 
tvrdí, že hluk bude, ale bude odpovídat 
normám. Už tak máme ve Chválkovi-
cích špatné zkušenosti s  kovošrotem. 
Jeden je v centru Chválkovic, ten pro-
vozuje společnost TSR Czech Republic, 
další – Hofa kovošrot – je v ulici Na zá-
kopě. V okruhu 500 metrů tedy budou 
tři kovošroty?“  ptá se Jarmila Přerov-
ská.

Dopis na kraj a primátorovi

Chválkovičtí se rozhodli, že napíšou 
stížnost na Olomoucký kraj. „Ve sta-
vebním povolení se totiž našli rozporné 
záležitosti. Například, že provoz bude 
narušovat bydlení, nebo to, že nebyl 

vyžádán souhlas sousedů. Kromě toho 
jsme napsali dopis i primátorovi, aby si-
tuaci prověřil. Chceme bojovat a zvrátit 
budování dalšího kovošrotu,“ dodala 
s tím, že míní založit občanské sdruže-
ní, které bude bojovat proti kovošrotu.
„Stavební povolení kovošrotu firmy 
Kiwek nabylo právní moci 13. listopa-
du. Kolem 20. listopadu jsme odesílali 
dopis na krajský úřad, takže bychom 
měli odpověď dostat do Vánoc.  A také 
čekáme, zda se naším případem bude 
zabývat primátor. Nevíme si rady 
a  času je málo, protože firma Kiwek 
plánuje, že během prvního čtvrtletí 
roku 2015 opraví plot a začne provozo-
vat kovošrot,“ uzavřela Jarmila Přerov-
ská. 

(stev)

Dokončení ze strany 1

Víte, koho budete mít za souseda? 

Více informací o  kovošrotu ve 
Chválkovicích si mohou lidé pře-
číst na internetových stránkách 
http://chvalkovice.webnode.cz/, 
kde jsou zveřejněny i články a  re-
portáže z médií na toto téma.
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V Česku ojedinělý unikát se nachá-
zí ve Chválkovicích. V parku u dět-
ského hřiště poblíž ulice Na rybníč-
ku jsou na obrovských kamenech 
aforismy od básníka, spisovatele, 
překladatele a  tvůrce aforismů Ji-
řího Žáčka. Pátrali jsme po jejich 
vzniku. 

Lidé se u  nich zastavují a  rozjímají 
u nich, fotí se u  nich svatebčané. Řeč 
je o obrovských kamenech s vytesa-
nými citáty v trávě parku u dětského 
hřiště u ulice Na rybníčku. 

Co říká na poetické  
kameny Jiří Žáček?
„Myslím, že nápad s  tesáním veršů 
do kamenů je velmi originální a po-
etický, určitě se líbí i těm balvanům,“ 
sdělil pro Chválkovického hlasatele 
básník Jiří Žáček. 
„Kameny s mými texty, které byly už 
dříve publikované knižně, zhotovili 
klienti Centra sociálních služeb Klíč 
v Olomouci. Autorem a hlavním re-
alizátorem byl vychovatel stacioná-
ře pro dospělé Mgr. Jakub Odehnal. 
Slavnostní odhalení se konalo 29. 
května v roce 2006 za účasti tehdej-
šího předsedy parlamentu Ing. Vlčka 
a  členů olomouckého zastupitelstva 
a magistrátu. Já jsem u toho bohužel 
nebyl, protože jsem se vzpamatová-
val z  operace rakoviny. O  celé akci 
jsem se dozvěděl od ředitele Klíče 
PaedDr. Petra Matušky a  díky jemu 
jsem jeden z  otextovaných kamenů 
získal pro sebe a mám ho na zahra-
dě,“ uvedl Jiří Žáček.

Nápisy vytesali klienti Klíče

„S nápadem na vytesání aforismů do 
kamenů přišel tehdy jeden z  mých 
kolegů, Jakub Odehnal, který měl 
blízko ke kamenické práci,“ sdělil 
ředitel Centra sociálních služeb Klíč 
v Olomouci Petr Matuška.
„Přišel tehdy s nápadem, že bychom 
mohli aforismy pana Jiřího Žáčka 
zvěčnit v  kameni a  současně oživit 
prostor dětského hřiště blízko na-
šeho denního stacionáře. Obrátili 
jsme se na pana Žáčka a  on s  tímto 
nápadem souhlasil. Naši klienti pak 
šest, sedm měsíců pracovali na tom, 
aby aforismy vytesali. Potom jsme 
kameny instalovali a uspořádali při-
tom slavnostní otevření i  za účas-

Jiří Žáček

•	 Jiří	 Žáček	 se	 narodil	 6.	 listopadu	
1945 v Chomutově.

•	 Dětství	prožil	 v Kadani-Prunéřo-
vě a v jihočeských Strakonicích

•	 Vystudoval	 střední	 průmyslovou	
školu stavební ve Volyni a stavební 
fakultu ČVUT v Praze.

•	 Tři	 roky	 pracoval	 na	 vodohospo-
dářské správě v Benešově u Prahy 
a pak přešel k literatuře. Pracoval 

například jako redaktor naklada-
telství Československý spisovatel 
nebo v  časopise Vlasta. Od roku 
1994 je spisovatelem na volné 
noze.

•	 Žije	v Praze,	je	ženatý,	má	dvě	děti.	
•	 V roce	1987	získal	ocenění	Zaslou-

žilý umělec.
• Je významným autorem poezie 

a knížek pro děti.

Básník Jiří Žáček: Nápad s  tesáním 

Básník Jiří Žáček. Foto www.jirizacek.cz



5

veršů do kamenů je originální

ti významných osobností. Bohužel 
nemohl být ze zdravotních důvodů 
přítomný pan Jiří Žáček. Ale později 
se nám podařilo se s ním sejít a pře-
dat mu jeden z kamenů s vytesaným 
aforismem, který si chtěl umístit na 
zahradu,“ doplnil ředitel Petr Matuš-
ka. Jak dodal, autor myšlenky Jakub 
Odehnal, už v  Klíči nepracuje, ote-
vřel si své kamenictví.

Jak vznikl nápad s vytesáním  
nápisů do kamenů? 
„Odmalička mám rád pana Jiřího 
Žáčka. Jeho poezii jsem poznal jako 
malý kluk a  později jsem zjistil, že 
píše i  pro dospělé. Odmalička jsem 
také dělal s  kamenem, chodil jsem 
kolem náhrobních kamenů, studoval 
nápisy na nich. Kámen je zárukou tr-
vanlivosti, a když k náhrobku přijde 
po sto letech potomek, může vyčíst 

spoustu souvislostí. Tak jsem si říkal, 
že by se jako materiál dal použít ká-
men. A protože je parčík u dětského 
hřiště, chtěl jsem, aby se děti sezná-
mily s  aforismy Jiřího Žáčka,“ za-
vzpomínal na vznik myšlenky Jakub 
Odehnal, který pracoval tehdy v Klíči 
jako vychovatel a měl na starosti te-
rapeutickou dílnu. Dnes má své ka-
menosochařství v Konici.
Nápisy jsou vytesané na přírodních 
kamenech. „Ty měl děda na skalce 
a  mně se líbilo, že jsou v  přírodním 
tvaru a že se budou v průběhu zrání 
proměňovat, že je příroda bude pře-
tvářet, že to bude zakomponované do 
přírody,“ pokračoval ve vyprávění Ja-
kub Odehnal.
Na kameny pak klienti Klíče vytesá-
vali nápisy a barvili je. „Náročné bylo 
stěhování kamenů. Posunovali jsme 
je po válečkách, pak nám pomohla 
firma, která tam sídlí poblíž a dopra-

vila kameny do parčíku vysokozdviž-
ným vozíkem. Mrzelo mě tehdy, že se 
pan Jiří Žáček nemohl ze zdravotních 
důvodů zúčastnit slavnostního ote-
vření,“ posteskl si Jakub Odehnal. 
Nicméně díky jeho úžasnému nápadu 
mají Chválkovičtí v  parku u  dětské-
ho hřiště něco jedinečného, kameny, 
které promlouvají, které nabízejí za-
myšlení a  budou ho nabízet dalším 
generacím i za sto let.

(stev) 

Citáty na kamenech

• „Ber život jako peříčko a odfouk-
ne tě vítr. Ber život jako balvan 
a potopí tě ke dnu.“ 

• „Mladí zůstáváme, dokud nám 
budoucnost připadá zajímavější 
než minulost.“ 

• „Obvykle musí člověk zabloudit, 
aby objevil neznámou zemi.“ 

• „Mosty. K čemu jsou mosty přes 
řeku? Aby měl člověk blíž k člově-
ku.“ 

• „Člověka nejsnáze ukamenuješ 
kamenným srdcem.“

• „Výchovná zásada: Dospěla-li le-
nost k mozku, už je pozdě na rá-
kosku.“

Ukázka z díla Jiřího Žáčka

Oči a brýle

Opice našla v trávě brýle. Nasa-
dila si je na oči a  užasla: „Čím 
líp vidím, tím je svět krásnější! 
Jak zázračný je každý kvítek, 
každý brouček, každá krůpěj 
rosy! A  všude úsměvy a  rozzá-
řené oči, které jsem předtím ne-
viděla!“
„Ukaž,“ zabručel opičák, vzal jí 
brýle a nasadil si je. „Co to me-
leš?“ rozčílil se. „Čím líp vidím, 
tím je svět ošklivější! Vrás-
ky a  bradavice, zkažené zuby 
a  tučná těla, zákeřné úšklebky 
a  potměšilé pohledy! A  všude 
hniloba a  špína, fuj!“ Vzal brý-
le a  zahodil je. „Za to nemo-
hou brýle, ty mizantropičáku,“ 
vzdychla opice, „ale tvoje oči!“

(Zdroj: www.jirizacek.cz)

Básník Jiří Žáček. Foto www.jirizacek.cz

Trochu šibalsky vyznívá na dětském hřišti nápis na kameni 
„Výchovná zásada: dospěla-li lenost k mozku, už je pozdě na rákosku“. Foto (stev)
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Na devadesát let budou mít klid
Nejdůležitější investiční akci roku 
2014 mají chválkovičtí sokoli zdárně 
za sebou. Opravili strop sokolovny.

„Letos se nám toho podařilo hodně 
a  hlavně je to vidět. Největší investi-
cí byla oprava stropu v sále sokolovny. 
Strop byl v havarijním stavu a hrozilo 
jeho zřícení. To, co není na první po-
hled vidět, jsou vyztužené železné nos-
níky pod střechou. Takže teď máme na 
devadesát let od stropu pokoj. Celá tato 
akce stála 360 tisíc korun. Tuto částku 
jsme měli k dispozici a s ní jsme praco-
vali. Nejvíce peněz jsme získali z grantu 
od magistrátu, část financí byla z  pe-
něz Olomouckého kraje, které jsme 
dostali přes Sokolskou župu Olomouc 
– Smrčkova, pod kterou spadáme. Zby-
tek, téměř sto tisíc, šel z našich peněz. 
Zatím ještě není vymalovaný strop. 
Ten přijde na řadu až v  příštím roce. 
Teď do konce roku se podávají žádosti 
o granty a v březnu budeme vědět, zda 
jsme uspěli a kolik peněz jsme získali. 
Počítáme také s tím, že na malování vě-
nujeme výtěžek z plesů,“ sdělil starosta 
Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc-
-Chválkovice Antonín Skácel.
Jak dodal, sokoli odmítají půjčky. „Vše 
řešíme z peněz, které máme k dispozici. 
Raději počkáme, než bychom šli půj-
ček,“ dodal. Hospodařit sokolové umějí. 
Kromě toho, že musí platit vysoké pro-
vozní náklady – vodu, elektřinu a další, 
podařilo se jim letos ještě udělat fasádu 
ze zadní strany sokolovny. „Je to omít-
nuté a  vyvedené do šedomodré barvy. 
V kombinaci s bílými římsami a hně-
dými okny a  dveřmi to vypadá moc 
pěkně. Do stejných barev chceme dostat 
všechny strany budovy sokolovny. Jak 
se rozjaří, pustíme se do toho. Závisí to 
samozřejmě na financích. Ale fasádu si 
děláme svépomocí. Po sobotách a nedě-

lích na ní pracovali členové Sokola, naši 
kamarádi a  příznivci,“ sdělil Antonín 
Skácel. Jak připomněl, celá sokolovna 
má nová okna. Ta se postupně měnila 
v uplynulých čtyřech letech a jejich vý-
měna přišla celkem na 420 tisíc korun.
Na příští rok mají sokoli ještě v  plánu 
vymalovat celý interiér sokolovny. „Vy-
malujeme vstup, jeviště, schodiště, pro-
stě všechno, co jsme ještě nevymalova-
li. Jedná se o ty největší prostory. Poté 
chceme udělat nový lak na podlahu,“ 
doplnil starosta Sokola.
Ale úplně první akcí, do které se na 
jaře pustí, bude vybavení dětského 
hřiště v  sokolské zahradě mobiliářem. 
„Dětské hřiště se těší stále větší oblibě. 
Každý den je zahrada otevřená a vždy 
se tam někdo objeví. Maminky si po-
chvalují, že je hřiště oplocené, že tam 
nevběhne žádný pes, nemůže tam vjet 
auto. Děti tam jsou v bezpečí, maminky 
si mezi sebou popovídají. Hřiště se tak 
stalo místem setkávání. K  dokonalosti 
chybějí už jen lavičky, ty tam nainstalu-
jeme na jaře, to bude první věc, do které 
se pustíme,“ sdělil Antonín Skácel.

(stev)

Budova sokolovny získá nový háv. Bude mít omítky v šedomodré barvě. Foto (stev)

TJ Sokol Chválkovice

• Tělocvičná jednota Sokol byla ve 
Chválkovicích založena v  roce 
1907 a měla tehdy 43 členů.

• V roce 1924 postavili novou bu-
dovu. 

• Od roku 1924 provozují loutkové 
divadlo. To přináší ročně dvě pre-
miérové pohádky. Jednu začát-
kem prosince na Mikuláše a dru-
hou potom v létě na Dětský den

• Dnes mají chválkovičtí sokoli 274 
členů a  jsou součástí Sokolské 
župy Olomouc – Smrčkova.

• Hlavní činností Tělocvičné jed-
noty Sokol Olomouc – Chválko-
vice je cvičení. Organizují cvičení 
v oddílech všestrannosti pro ro-
diče a  děti, pro předškolní děti, 
mladší a starší žákyně i žáky, pro 
ženy, muže, dále se v prostorách 
sokolovny koná zdravotní těles-
ná výchova, florbal, gymnasti-
ka, TeamGym, Iaido, TaiJi, Cchi 
Kung. 

• Kromě cvičení a účasti na závo-
dech a  soutěžích organizují také 
různé sportovní a  společenské 
akce – plesy, karnevaly, loutková 
představení, dětský den, výstavu 
betlémů, koncerty, silvestrovský 
pochod a  další. Ve spolupráci 
s Komisí městské části také pořá-
dají lampionový průvod v  před-
večer dne vzniku Českosloven-
ského státu, tedy 27. října. 

Letos prohlédla zadní strana sokolovny. Foto (stev)
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Chválkovičtí sokoli nacvičují  
na světovou gymnaestrádu v Helsinkách

V  sále chválkovické sokolovny to 
každé odpoledne žije. Po hodinách 
se tam střídají cvičenci z  různých 
oddílů. Nacvičují tam také na XV. 
ročník světové gymnaestrády, která 
se uskuteční v  červenci roku 2015 
v Helsinkách. 

„Je to výjimečná věc. Poprvé se účast-
níme této světové akce a  tak každý 
čtvrtek večer pilně nacvičujeme, aby-
chom neudělali ostudu českému týmu, 
který na tuto akci pojede. Nácvik jsme 

nepřerušili, ani když se opravoval strop 
v  sále sokolovny. Uskromnili jsme se 
v malém sále loutkového divadla,“ sdě-
lil starosta Tělocvičné jednoty Sokol 
Olomouc-Chválkovice Antonín Skácel.
Českou republiku bude ve finských 
Helsinkách reprezentovat 800 cvičen-
ců. „Z celé republiky se ze Sokola chys-
tá 360 lidí, 440 cvičenců pojede z jiných 
tělovýchovných organizací,“ upřesnil 
Antonín Skácel.
„U  nás je centrum nácviku pro soko-
ly z Olomouce a okolí. Skladba, kterou 

nacvičujeme, je vybraná z ústředí, naši 
cvičitelé se ji byli naučit a teď to nacvi-
čují s námi. První víkend v lednu se do 
Olomouce sjedou sokoli z celé Moravy, 
celkem jich je 180, tedy polovina sokol-
ské výpravy, a budou skladbu secvičo-
vat. K  nám by se ale nevešli, proto se 
bude cvičit v sále na třídě Kosmonau-
tů,“ doplnil starosta chválkovických 
Sokolů. Jednotné úbory budou mít 
k dispozici v březnu a budou v barvách 
trikolóry.

(stev)

Každý čtvrtek večer nacvičují v chválkovické sokolovně skladbu na světovou gymnaestrádu v Helsinkách. Foto (stev)

Stejně jako každý rok zahrál na Mikuláše soubor 
loutkového divadla ve chválkovické sokolovně pre-
miéru pohádky O  hastrmanovi. Na červen připra-
vují sokoli pro děti další pohádku. Ilustrační foto 
(stev)

Co se bude dít ve chválkovické sokolovně

Čtvrtek 18. prosince – Školní akademie ZŠ a MŠ Gorkého – vystoupení žáků 
začne v 17 hodin, akce se koná u příležitosti 85. výročí od založení školy. 

Sobota 27. prosince – Silvestrovský pochod, akce „běžky nebo pěšky“. Od-
jezd pěších účastníků do Hrubé Vody je v  9:36 z  hlavního nádraží v  Olo-
mouci.

Sobota 3. ledna – Novoroční přejezd Jeseníků. Odjezd z hlavního nádraží 
v Olomouci vlakem v 6:56 hodin do Ramzové. Lyžařské trasy budou podle 
zdatnosti a sněhu. Trasy lze absolvovat i bez běžek.

Sobota 24. ledna – Sokolský ples

Neděle 25. ledna – Dětský karneval

Sobota 7. února – Maškarní ples
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V Domově seniorů Pohoda vládne 
Vůně perníčků a  vánoční atmosféra 
se nese celým Domovem seniorů Po-
hoda ve Chválkovicích. Pohodovou 
a  domáckou atmosféru navozují ad-
ventní věnce na dveřích, řady červe-
ných ponožek připravených už s dár-
ky na Štědrý den, vánoční stromečky 
ve společenských místnostech, talíře 
s  perníčky a  také cukroví. Jediným 
důvodem toho, že cukroví je stále na 
tácech, je, že je háčkované. Návštěv-
ník si toho ale povšimne až při bliž-
ším pohledu.

„Snažíme se, aby byl domov seniorů 
domovem pro lidi, kteří tu žijí, aby ne-
byl jen institucí. Snažíme se, aby pře-
chod k  nám z  jejich domovů nebyla 
radikální změna, a děláme vše pro to, 
abychom naše vize naplnili,“ sděluje 
ředitel Domova seniorů Pohoda Jiří 
Fodler.
Jak dodal, cílem je, aby se prostředí 
domova přiblížilo normálnímu živo-
tu. „Chceme, aby naši obyvatelé žili 
v  komfortním prostředí, a  k  tomu 
přispějí rekonstrukce, které u nás pro-
bíhají. Chceme vytvořit adekvátní, 
komfortní prostředí tak, aby lidé měli 
pocit, že jsou tady doma. Zajišťujeme 
nejen základní servis, jako je ubyto-
vání, stravování, zdravotní péče nebo 
pomoc s  vyřizováním nejrůznějších 
věcí, ale také pestrý program. Když 
člověk někde bydlí, když má někde do-
mov, tak tam odpočívá, věnuje se svým 
zálibám. Takové prostředí se tady sna-
žíme vytvořit,“ dodal ředitel. 
V rámci možností samotného člověka 
a  jednotlivých oddělení tak nabízejí 
v Domově seniorů Pohoda řadu aktivit 
- od těch, které si obyvatelé organizují 
sami, přes různé kluby až po zájezdy. 
„Někdo si rád čte, další rád sleduje fil-
my nebo televizi, jiný chodí na vycház-
ky po parku v  našem areálu nebo po 
Chválkovicích, někdo si rád zajde na 
blízké hřiště na fotbal. Teď v  advent-
ním čase pořádáme zájezdy na vánoč-
ní punč na Horní náměstí v Olomouci. 
Naše obyvatele tam odveze autobus. 
Někdo se tam dostane po letech a  je 
překvapený, jak je náměstí nádherné,“ 
doplnil Jiří Fodler.
V  čase adventu se v  domově dělá vý-
zdoba, zdobí se stromečky, pečou per-
níčky a  cukroví. „Obyvatelé se snaží 
vytvořit si příjemné prostředí. Čím víc 
se blíží Vánoce, tím víc se u nás sledu-
jí pohádky, každý se na ně rád podívá 
a obyvatelé pak mezi sebou o nich dis-

kutují a  hodnotí, které jsou nejlepší,“ 
popisuje život v domově v období ad-
ventu ředitel.
Stejně jako v průběhu celého roku mají 
důchodci připravený bohatý program 
i v čase adventu. „Měli jsme Mikuláš-
ské posezení s  překvapením, advent-
ní koncert k  Mikuláši, mikulášskou 
nadílku na jednotlivých odděleních, 
vystoupení posádkové hudby, vánoční 
vystoupení dětí, zpěv koled. Průběžně 
jezdí senioři autobusem vypraveným 
přímo z  domova na Horní náměstí 
na punče, čeká nás výlet k vánočnímu 
stromu a vánoční nadílka,“ upozornil 
na některé akce vedoucí sociálního 
úseku Lubomír Vraj. Jak dodal, kromě 
toho běží stále akce, jako jsou hudební 
kroužek, posezení s  písničkou, čtení 
z bible, canisterapie, trénování paměti, 
pohybové skladby, billiard, klub spole-
čenských her a další.
Na Štědrý večer pak někteří obyvatelé 
odcházejí ke svým rodinám. „Pak se 
dozvídáme, že u  své rodiny pobydou 
dvě, tři hodiny a  řeknou, že už musí 
domů. Tedy k nám do domova. To je 
pro nás velké ocenění, že se u nás cítí 
jako doma,“ dodává ředitel domova Jiří 
Fodler.
Ti, kteří zůstávají na štědrovečerní 

hostinu v  domově, si mohou vybrat 
k  večeři rybu nebo řízek. „Každé od-
dělení se setkává v  klubovnách a  má 
tam svůj program,“ uvádí Jiří Fodler.
K  nejoblíbenějším akcím patří zájez-
dy, které organizují v  domově často. 
„Naši obyvatelé jeli například na film 
do kina - do CineStaru, měli jsme zá-
jezd do Šantovky. Každoročně jezdíme 
na zájezd do skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm, do Mikulova a  na další 
místa. Pořádáme v  průběhu roku ká-
cení máje, pálení čarodějnic, turnaje 
v pétanque, Mikuláše, taneční zábavy. 
Nabízíme tedy od malých aktivit, kte-
ré si jedinec vytváří sám, až po zájez-
dy spoustu možností trávení volného 
času. Do organizování programu se 
zapojují všichni naši pracovníci, ale 
jsou aktivity, které si obyvatelé or-
ganizují sami. Například Akademie. 
To je takové pásmo scének a  různých 
vystoupení, které si obyvatelé sami 
nacvičí a pak s nimi v  sále vystoupí,“ 
uvedl ředitel.
V letních měsících se důchodci schá-
zejí v senior parku. „Je to takové pose-
zení v zahradě, je tam udírna. Opékají 
si tam klobásky, povídají si, pouští se 
tam hudba. Nebo se scházejí na tera-
se a  grilují tam. Snažíme se vytvořit 

Obyvatelka Domova seniorů Pohoda Věra Seidlerová spolu s dalšími obyvatelkami pekla a nazdobila perníčky. 
Foto (stev)
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podmínky pro to, aby lidé tady v do-
mově mohli dělat to, co dělají lidé ve 
svých domovech, aby tady mohli nor-
málně žít,“ doplnil Jiří Fodler.
Ve vylepšování služeb i prostředí v do-
mově stále pokračují. Vloni se otevřel 
v  areálu nový, moderní čtyřpatro-
vý pavilon C se společenským sálem 
a kaplí. Nezapomnělo se přitom ani na 
dva panelové domy z roku 1977, které 
už také potřebovaly zmodernizovat. 
Předloni byla dokončena rekonstrukce 
panelového domu – pavilonu B, letos 
se pracuje na rekonstrukci panelového 
domu, ve kterém je pavilon A. „Opra-
vy pavilonu B budou dokončeny letos 
v  červnu. Všechno se tam vybouralo, 
staví se tam nová sociální zařízení, 
nové dveře,“ doplnil ředitel. Kromě 
toho se opravuje původní hlavní bu-
dova z roku 1937. „Probíhá tady kom-
pletní rekonstrukce, modernizují se 
pokoje, budují nová sociální zařízení, 
výsledkem je velmi komfortní bydlení. 
Koncem ledna bude dokončeno levé 
křídlo hlavní budovy, v  červnu pak 
prostřední část a  v  říjnu pravá strana 
budovy,“ upřesnil ředitel. Připomněl, 
že rekonstrukce je financovaná z  pe-
něz kraje a z dotací. „Zhruba 240 mi-
lionů stála výstavba nového pavilonu, 
50 milionů rekonstrukce dvou panelo-
vých domů a zhruba 60 milionů bude 
stát oprava hlavní budovy,“ vyčíslil Jiří 
Fodler. 

(stev) Ředitel Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích Jiří Fodler před novým pavilonem C. Foto (stev)

Dvaadevadesátiletá Jarmila Bokůvková žije v  domově už 28 let. Jaký má recept na vitalitu? „Pořád jsem 
v pohybu. Sama si vařím, hodně peču, vše si dělám sama,“ konstatuje Jarmila Bokůvková. Foto (stev)

Vedoucí sociálního úseku Lubomír Vraj ukazuje senior park, místo, kde obyvatelé domova tráví letní večery při opékání klobásek. Foto (stev)

pohodová vánoční atmosféra
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Úspěch: Chválkovičtí fotbalisté se po padesáti 

Fanoušci fotbalu ve Chválkovicích 
mohou být hrdí na fotbalisty z  SK 
Chválkovice. V  letošní sezoně se 
jim dařilo a  úspěch si chtějí udržet 
i  v  jarní sezoně. Informoval o  tom 
sekretář klubu SK Chválkovice Petr 
Ihnát, kterému jsme položili několik 
otázek.

Jak hodnotíte uplynulou sezónu? 
Komu a  kde se dařilo, kde to bylo 
horší?

Po sportovní stránce došlo během 
uplynulého roku k  relativně velké-
mu progresu. Při hodnocení nemů-
žu začít jinak než mužstvem mužů 
„A“. V  loňské sezóně, která skončila 
v  červnu 2014, jsme se jako nováček 
I. A  třídy umístili na skvělém třetím 
místě a  vzhledem k  tomu, že se do 
Krajského přeboru nepřihlásila ně-
která mužstva, dostali jsme možnost 
vyzkoušet si v  sezóně 2014/2015 nej-
vyšší krajskou soutěž, Krajský přebor. 
Do sezóny jsme vstupovali s mírnými 
obavami, jelikož se přece jen jedná 
na chválkovické poměry o  relativně 
vysokou soutěž, která se ve Chválko-
vicích hrála naposledy před více než 
padesáti lety. Nicméně úvodní zápasy 
mužstva, které opět jako trenér vede 
chválkovický odchovanec Zbyněk 
Odstrčil, ukázaly, že se můžeme mě-
řit s  každým a  nebýt menší krize ve 
druhé polovině podzimu, mohli jsme 
získat i více než současných 16 bodů. 

Při pohledu na tabulku bohužel zna-
mená těchto 16 bodů poslední místo, 
ovšem bodové odstupy na mužstva 
před námi jsou minimální, a  tak nás 
v  jarní části soutěže čeká boj o  zá-
chranu v této soutěži, který, jak všich-
ni věříme, bude úspěšný. 
Svou soutěž mělo rovněž mužstvo 
mužů „B“, které hraje nejnižší okresní 
soutěž a kde působí jak veteráni chvál-
kovické kopané, tak i  mladší hráči, 
kteří se prozatím neprosadili do kád-
ru „A“ mužstva. Mužstvo mužů „B“ 
střídalo lepší výkony s  těmi horšími, 
přičemž zejména při venkovních utká-
ních je často velkým problémem nedo-
statečný počet hráčů. I přes tyto obtíže 
ovšem chválkovické béčko obsadilo po 
jarní části soutěže 5. místo. 
Rovněž chválkovičtí dorostenci doká-
zali v loňské sezóně postoupit a od le-
tošního léta hrají stejně jako muži „A“ 
Krajský přebor Olomouckého kraje. 
V  této věkové kategorii působí hráči 
ve věku od 16 do 19 let, a  tak velmi 
často hraje prim fyzická převaha nad 
fotbalovým umem. Nicméně naši do-
rostenci se jako nováček prozatím se 
soutěží perou statečně a po podzimní 
části soutěže se nachází v polovině ta-
bulky. 
Co se týče žákovské kopané, máme 
svá družstva jak v soutěžích starších, 
tak v  soutěži mladších žáků. Obě 
mužstva hrají okresní soutěže mini-
fotbalu. U těchto kategorií nejsou ani 
tak důležité výsledky jako spíš to, že 

jsme schopni dát mužstva dohroma-
dy a  přihlásit je do soutěží, jelikož 
spousta týmů v okolí má jen jedno, či 
dokonce žádné mužstvo v žákovských 
kategoriích. 
Do soutěží se na jaře zapojili i  naši 
nejmladší. V  kategorií benjamínků 
máme tři mužstva, a  to starší benja-
mínky, mladší benjamínky a  příprav-
ku. Všechna mužstva hrají soutěže 
turnajově. U  této kategorie je velmi 
radostné pozorovat narůstající počet 
hráčů jednotlivých družstev, což je pro 
další rozvoj mládežnického fotbalu ve 
Chválkovicích pozitivní zjištění a  vě-
říme, že tento trend bude pokračovat. 
Celkově lze hodnotit poslední půlrok 
velmi pozitivně a  určitě jsme všichni 
rádi, že se nám daří držet tradici chvál-
kovického fotbalu a klub dále rozvíjet. 

Potrápily hráče v letošní sezóně něja-
ké úrazy? 

S potěšením musím konstatovat, že si 
nevybavuji, že by nás v posledním půl-
roce potkalo vážnější zranění. Drobné 
šrámy, modřiny a další nepříjemnosti 
k  fotbalu patří a  hráči své problémy 
zvládají statečně. 

Jak se budete připravovat na novou 
sezónu? 

Všechna mužstva již mají hlavní pro-
gram zimní přípravy připravený. Ti 
nejmenší, tedy žáci a  benjamínci, 

Muži „A“ SK Chválkovice. Foto archiv SK Chválkovice
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letech dostali opět do Krajského přeboru
budou pro své tréninkové jednotky 
využívat tělocvičny v  Základní ško-
le Gorkého, dále pak sokolovnu ve 
Chválkovicích a tělocvičnu Slovanské-
ho gymnázia na Pasteurově ulici. 
Dorost potom bude v  průběhu ledna 
a února trénovat na umělé trávě v No-
vých Sadech a trenér dozajista potrápí 
hráče i v terénu v okolí chválkovického 
hřiště. 
Muži „A“ a muži „B“ budou přípravu 
absolvovat společně a rovněž je čekají 
výběhy do okolí chválkovického areá-
lu, tréninky na umělé trávě a část tré-
ninků se rovněž odehraje v tělocvičně. 
V plánu je i několik přátelských utká-
ní, která se odehrají na hřištích s umě-
lou trávou v  Olomouci, Šternberku 
a Prostějově. 

Jaké máte cíle pro jarní sezónu? 

U kategorie mužů „A“ je cíl jasný a už 
jsem o něm hovořil v jedné z předcho-
zích otázek. Jednoznačným cílem pro 
nás je záchrana v  Krajském přeboru 
a všichni jsme přesvědčeni, že se nám 
tento cíl podaří splnit. Posilou pro jar-
ní zápasy bude navrátilec ze zahraničí 
Zdeněk Zahrada a  rovněž uzdravený 
kapitán Lubomír Štrbík. Na některých 
posilách se ještě bude pracovat a  vě-
říme, že k  určitému posílení mužstva 
ještě dojde. 
U mužstva dorostu očekáváme rovněž 
určitou konsolidaci kádru a tudíž i ur-
čité zlepšení, zejména stabilizaci výko-
nů, jelikož u této kategorie jsou právě 
velké výkyvy výkonnosti problémem. 
U nejmladších kategorií je cílem udr-
žet a v  lepším případě zvyšovat počet 
členů jednotlivých mužstev, tak aby se 
jejich výkonnost mohla dále rozvíjet 
a rovněž aby se fotbalem nadále bavili. 

Máte dostatečné zázemí pro tréninky? 

V létě se nám podařilo za výrazné fi-
nanční pomoci Statutárního města 
Olomouce a  Olomouckého kraje do-
končit výstavbu nových šaten. Nyní 
tedy disponujeme čtyřmi zbrusu no-
vými šatnami se zázemím. Nadále 
využíváme i  budovu starých šaten, 
která by ovšem rovněž potřebovala re-
konstrukci. Po této stránce tedy došlo 
k významnému posunu. 
Co nás ovšem trápí, je nedostatek tré-
ninkových ploch, kdy hřiště a  přileh-
lou plochu využívá v  průběhu týdne 
devět mužstev, což je kapacitně zcela 

nedostačující. Snažíme se najít řešení, 
kterým by mohla být další tréninková 
plocha či plocha s umělou trávou, ov-
šem zatím se nám nedaří objevit vhod-
né prostory. 

Chystáte v nejbližší době nějaké akce 
pro veřejnost?

V  zimním období prozatím žádné 
akce nepřipravujeme. Dění na hřišti 
začne koncem března, kdy budou opět 
rozehrány soutěže. Poté již budou ná-

sledovat tradiční akce, jako jsou dětský 
den, turnaj starších pánů a  tradiční 
Memoriál Miloslava Mikšíka. 
Na závěr bych ještě velmi rád podě-
koval všem, kteří chválkovický fotbal 
podporují a fandí mu, jelikož bez této 
podpory by byl chod klubu byl velmi 
složitý. Zároveň věříme, že nám všich-
ni, kterých se to týká, zachovají přízeň 
a budou s námi při vítězstvích i poráž-
kách, kterých bude, doufejme, co nej-
méně. 

(stev)

Ve Chválkovicích kopou už 90 let

• První jedenáctka začala ve Chválkovicích hrát v roce 1923, ustavující  
schůze fotbalového oddílu se uskutečnila 7. ledna 1924.

• V roce 1931 bylo v místě bývalého rybníka vybudováno nové hřiště,  
na němž se hraje dodnes.

• Největších úspěchů dosahovali fotbalisté ve čtyřicátých letech, kdy   
klub hrál I. A třídu.

• Na začátku 70. let vznikla tradice pořádání fotbalového turnaje   
Memoriálu M. Mikšíka, kterým chtěli Chválkovičtí uctít památku   
bývalého hráče, trenéra a funkcionáře Miloslava Mikšíka.

• V roce 1982 byly postaveny šatny a zázemí pro hráče.

Benjamínci. Foto archiv SK Chválkovice

Dorost. Foto archiv SK Chválkovice
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Zasahovali také u požáru pole 
Dobrovolní hasiči z Chválkovic za-
sahovali ve druhé polovině roku 
u několika požárů. „Vyjížděli jsme 
k  hašení chatek a  trávy,“ informo-
val velitel jednotky Sboru dobro-
volných hasičů ve Chválkovicích, 
František Procházka. Chválkovičtí 
hasiči se také spolu s  dalšími jed-
notkami účastnili začátkem srpna 
hašení polního porostu u Lošova. 

Tento požár likvidovalo devět jed-
notek, což čítalo přes stovku hasičů 
a  desítky cisternových vozidel. Jed-
nalo se o velmi rozsáhlý a nebezpeč-
ný požár pole se vzrostlým obilím 
připraveným ke sklizni, na rozloze 
12 hektarů. 
Práci hasičům ztěžoval silný vítr, 
kvůli kterému se z malého zahoření 
stal během chvíle obrovský požár, 
který ohrožoval blízké chaty a  les. 
Vlivem silného větru požár přesko-
čil přes silnici na strniště, na usklad-
něnou slámu a  hnůj. Díky nasazení 
devíti jednotek a vodních děl se po-
dařilo požár zlikvidovat po třech 
hodinách. Vznikla při něm škoda ve 
výši 300 tisíc korun, ale naštěstí se 
obešel bez zranění. 
„Koncem září se naše jednotka 
účastnila taktického cvičení složek 
integrovaného záchranného systému 
v Zoře Olomouc. Jednalo se o nacvi-
čování situace v případě úniku čpav-
ku, abychom věděli, co dělat, kdyby 

se něco takového stalo,“ sdělil Fran-
tišek Procházka.
Cvičení se zúčastnilo 22 hasičů a 13 
záchranářů. Na místo vyjížděli pro-
fesionální hasiči z Olomouce a dob-
rovolní hasiči z Chválkovic a z Velké 
Bystřice. Po příjezdu hasiči zjistili, že 
zaměstnanci byli evakuováni, jeden 
ale chyběl. Nejdříve ho vyhledali, 
poté postavili dekontaminační sta-
noviště a v protichemických oblecích 
se pokoušeli utěsnit poškozenou ná-
drž a  zastavit únik čpavku. Protože 
se čpavek dostal i do okolí, museli ho 
zkrápět. Obdobná cvičení se konají 
v Olomouci jednou ročně a hasiči si 

při nich nacvičují různé situace. 
A  co chystají chválkovičtí hasiči 
v  novém roce? „Pravidelně 1. led-
na chodíme na hřbitovy zapalovat 
svíčky našim kamarádům hasičům. 
V  únoru pořádáme hasičský ples, 
ten letošní se uskuteční v sobotu 21. 
února. Od jara jezdíme každou so-
botu na soutěže. V dubnu u nás bude 
okrsková soutěž, potom tady bude-
me mít Hanáckou extraligu a v září 
pak Tohatsu Fire Cup. Ke konci roku 
ve spolupráci se Sokoly pořádáme 
lampionový průvod,“ doplnil Franti-
šek Procházka. 

(stev)

Chystá se stavba nové požární zbrojnice
Stavba nové požární zbrojnice se blíží. 

„V  září byl schválený územní plán, 
takže se teď bude vypisovat výběrové 
řízení na stavbu nové zbrojnice. Po-
kud všechno dobře půjde, za rok by se 
mohlo kopnout do země,“ uvedl velitel 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
ve Chválkovicích František Procház-
ka. Jak dodal, tato investice si vyžádá 
zhruba 10 milionů korun. „Je to jen 
odhad, cena se při výběrových říze-
ních může změnit. Stavbu bude finan-
covat magistrát ve spolupráci s  Olo-
mouckým krajem,“ doplnil František 
Procházka. 
Chválkovičtí hasiči potřebují novou 
zbrojnici jako sůl. Stávající zbrojni-
ce totiž stojí v památkové zóně a není 
možné ji opravit tak, aby vyhovovala 
současným požadavkům.

Nová hasičárna by měla stát v blízkos-
ti fotbalového hřiště. Měla by v ní být 
parkování pro dvě auta, sociální zaří-
zení pro zásahovou jednotku a  míst-
nost pro hasiče, kteří budou ve službě. 
V patře by pak měl být sál pro padesát 

lidí, kuchyňka a další sociální zařízení. 
Ve staré zbrojnici po přestěhování ha-
sičů zůstane historické hasičské auto 
a vzniknout by tam mělo malé hasič-
ské muzeum. 

(stev) 

Chválkovičtí hasiči vyjížděli spolu s dalšími jednotkami také k požáru polního porostu u Lošova. Foto HZS 
Olomouckého kraje

Takto bude vypadat nová hasičská zbrojnice. Reprofoto SDH Chválkovice


