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Milí čtenáři,
stejně jako neexistuje žádný samostatně fungující jedinec, který by mohl
žít naprosto nezávisle na ostatních, neexistují ani činy, které by vznikaly
nezávisle na minulosti. Vývoj jako takový je jeden souvislý tok. Má stejně
jako každá řeka místa bouřlivější, místa klidná a chvílemi se může zdát, že
všude okolo vidíme jen stojaté vody.
Když se po listopadové revoluci v roce 1989 zvedla v celé republice vlna
nadšení, vynesla na povrch spoustu síly, která přihrála připraveným lidem,
aby mohli uskutečňovat nejen své sny, ale i zájmy ostatních. Před dvaceti
lety dokázali naši spoluobčané dovést tuto obec k samostatnosti, každého
z nich to stálo mnoho energie, mnoho času a nezištné vůle. Konali v návaznosti na historicky vzácný moment, který v sobě nesl prostor pro změny.
Moc by mě zajímalo, jak by se podobná situace vyvíjela dnes. Euforie,
nadšení a obětavost se už vyčerpaly a my sjíždíme spíše poklidné části
řeky. To samo o sobě není špatné a v rámci dlouhodobého vývoje i přirozené a nutné. Ovšem mám obavu, abychom ve stojatých vodách nestáli
příliš dlouho. Odkud mé obavy pramení? Stačí pozorovat jednak své okolí,
jednak samu sebe. Střední a mladší generaci jako by provázela pasivita
a nezájem o věci veřejné. Vím, že je v obci mnoho šikovných a nadaných
lidí, o tom to není. Spíše celková nálada působí v duchu stojatých vod. Čím
to je? Kde je odhodlání, kde je motivace? Mnoho z nás kolikrát jen mávne
rezignovaně rukou, nemáme důvod, čas ani chuť se k čemukoliv vyjadřovat
a angažovat se? To už nám připadá úplně nesmyslné a marné. Možná se
mýlím, možná nám tu roste mladá, zdravá generace a já o ní jenom nevím.
Generace, která bude vědět, jak navázat, protože je nač navazovat. Ti před
námi udělali a stále dělají spoustu práce. Budeme to umět taky? Budeme
umět vést naši obec takovým směrem, aby odsud mladí lidé neutíkali, ale
stěhovali se sem s radostí a zájmem. Aby je to tady bavilo a brali i to společné tak nějak za své. Chvalčov je neskutečně krásné místo, byla by věčná
škoda, abychom o něj v budoucnu nedokázali pečovat a aby tak naší vinou
ztrácelo své kouzlo. Nesmíme prostě usínat a čekat, že někde někdo něco
dělá za nás, nesmíme spoléhat na setrvačnost. Pocit, že se cosi kdesi děje
samo, musíme ze svých srdcí a hlav vyhnat, jinak se ocitneme v generační
propasti, kdy ti starší a moudří sice budou mít vůli, ale už jim bude chybět
síla, a těm mladým plným síly bude chybět zase potřebná vůle. Řeka vývoje
se sice přirozeně ocitá na mělčině, a pokud uvízne ve stojatých vodách, je
to také normální. Na co bychom si ale měli dát pozor je fakt, že voda, která
stojí příliš dlouho, začne zapáchat. A buďme si jistí, že tento druh zápachu
nepřerazí ani nejdražší značkový Old Spice.
Krásné a voňavé jaro přeje všem
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 1. 2010

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
1/3 o provedení průzkumu o kvalitě kanalizace, která vede podél státní komunikace od obchodu p. Fojtíkové až po Kamenec.Tento průzkum je důležitý pro
přípravu projektu na rekonstrukci státní komunikace, která je plánována na r. 2014
– 2015.
1/4 a/ po zveřejnění na úřední desce podepsat smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací – ZŠ a MŠ i na tělocvičnu a venkovní sportoviště se souhlasem
ROPu od 01.02.2010.
b/ o podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra pro zbudování skateboardového hřiště.
c/ o možnosti využití nové posilovny, pod vedením odborníka, jehož odměna bude
vyplácena z peněz vybraných od zákazníků.
1/6 a stanovila částku za barevné kopie ve formátu A4, jedna strana 15,--Kč jako
služba občanům.
1/8 o zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku parc.č. 89/44 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře 609 m2 a odprodej obecního pozemku parc.č. 293/3
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 297 m2.
1/9 o tom, že všechny stanovené ceny na pronájem tělocvičny a nových hřišť
zůstanou v platnosti tak, jak byly stanoveny k datu otevření, tj. 20. 10. 2010.
1/10 o tom, že z organizačního řádu v tělocvičně ve Chvalčově bude vyňato, že
klíče přebírá vedoucí skupiny, která přichází do tělocvičny.
1/11 že 20. výročí znovuosamostatnění obce Chvalčov bude připomenuto ve
zpravodaji a bude výstava u příležitosti hodů.
1/12 o příspěvku ve výši 500,--Kč pro postižené civilizačními chorobami organizaci se sídlem v Bystřici p.Host.
1/14 o pronájmu velkého sálu KD ve Chvalčově pro Domino-Rodinné a mateřské
centrum na pořádání dětského karnevalu dne 14. 3. 2010 za cenu 750,--Kč.
1/15 o požadavku na Úřad práce v Kroměříži na 4 pracovní místa pro údržbu
veřejných prostranství od 1. 4. 2010.
1/17 o povolení protlaku pod komunikací na pozemku parc.č. 1074/6 v k.ú.
Chvalčov z důvodu nutné opravy přívodu el. energie k nemovitosti.
1/19 o rozpočtu Sociálního fondu obce Chvalčov pro r. 2010.
1/20 o zadání projektu „Revitalizace obce po kanalizaci“ paní Renatě Vaculíkové
za cenu 24 990,--Kč.
RO bere na vědomí:
1/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
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•

RO ukládá:

1/3 starostovi kontaktovat fu SEZAKO Prostějov a požádat o cenovou nabídku na
kontrolu kanalizace v ul. Svornosti, podél státní komunikace.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 2. 2010

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

2/3 že nebude obec odprodávat akcie České spořitelny, kterých má 1 500,--ks.
2/4 a/ o výjimce ze stavební uzávěry pro manžele Vašíkovy, bytem Bystřice
p.Host., pro stavbu na parc. č. 137/4 v k.ú. Chvalčova Lhota a p. Pavla Tillera,
bytem Bystřice p.Host., pro stavbu rodinného domu na parc.č. 167/1, 165 a 174/4,
všechny v k.ú. Chvalčova Lhota.
b/ o povolení ke sjezdu na místní komunikaci pro pana Martina Konečného
z pozemku 489/7 v k.ú. Chvalčova Lhota.
c/ o povolení sjezdu na místní komunikaci pro p. Cvrka z Prahy z pozemku parc.
č. 595/3 a 502/2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota.
d/ a souhlasí s napojením 5 přípojek a uložením do části obecního pozemku pro
manžele Kasalovy z pozemku 479/6 v k.ú. Chvalčova Lhota před stavbou rodinného domu.
2/5 o podání žádosti k opravě kříže Panny Marie v ul.Nové na Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor kultury.
2/8 o podání žádosti o dotaci na stavbu „Amfiteátr Pod Kozincem“. RO pověřuje
fu INEX Kroměříž.
2/9 a souhlasí s předloženou cenou za projekt na kanalizaci v ul. Javornické, která
činí 59 000,--Kč. V ceně je zahrnuta veškerá agenda, která vede až k územnímu
řízení a následně k podání žádosti o stavební povolení.
2/10 a souhlasí s uvolněním částky 114 800,--Kč na dopravní obslužnost ve
Zlínském kraji dle schváleného rozpočtu pro r. 2010.
2/11 o příspěvku na provoz baby boxu v Kroměříži ve výši 1.500,--Kč.
2/12 o členském příspěvku pro MAS Podhostýnska ve výši 5 932,--Kč dle schváleného rozpočtu.
2/13 o převedení částky 20 000,--Kč pro TJ Chvalčov jako příspěvek na činnost
pro r. 2010 dle schváleného rozpočtu.
2/15 souhlasí se zkráceným řízením pro povolení stavby fotovoltaické elektrárny
a zřízením sjezdu přes obecní komunikaci.
2/17 s úhradou členského příspěvku Spolku pro obnovu venkova ve výši
1 500,--Kč.
2/18 o příspěvku 10 000,--Kč na projekt Krajského úřadu Zlínského kraje
„Otevřené brány“.
2/19 o bezúplatném pronájmu kulturního domu ve Chvalčově pro Bystřickou kulturní nadaci na den 19.3.2010, kdy zde bude představení operety“Orfeus v podsvětí“.
2/20a/ se zveřejněním nové žádosti o odprodej části obecního pozemku parc.
č. 917/10 v k.ú. Chvalčov, cca 30 m2 manželům Švábovým.
b/ a doporučuje ZO odprodat obecní pozemek parc.č. 372/22 v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře 120 m2 paní Nedbalové až po zbudování chodníku přes
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Kamenec, prozatím souhlasí s pronájmem za podmínky na dobu 12 let za cenu
1,--Kč za m2 a kalendářní rok.
c/ o pronájmu obecního pozemku parc.č. 89/44 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře
609 m2 na dobu 12 let za cenu 1,--Kč za m2 a kalendářní rok.
d/ a doporučuje zastupitelstvu obce odprodat obecní pozemek parc.č. 293/3
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 297 m2 paní Bc. Silvii Mozolové až po dořešení
technických problémů v této lokalitě, event. jednat o směně. Prozatím souhlasí
s pronájmem na dobu 12 let za cenu l,--Kč za m2.
2/22a/ s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
b/ a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku příspěvkové organizace za
r. 2009 takto: fond odměn – 11 500,--Kč a rezervní fond – 2 910,91 Kč, vše v souladu se zákonem.
RO bere na vědomí:

2/2 kontrolu usnesení z minulého zasedání bez výhrad.
2/16 že obec má již konečné vyhodnocení dotace Zemědělského investičního
fondu Olomouc na dotaci „Lázně“ a vyhodnocení od Ministerstva pro místní rozvoj
na zbudování infrastruktury v ul. Javornické.
2/6 že na projektu „Sběrné místo“ bude jako projektant pracovat Ing. Hošková a
Ing. Vendolský.
2/14 připomínku, že na obecním webu chybí seznam místních živnostníků. Pokud
budou mít zájem, RO nemá výhradu k zveřejnění.
2/21 zápis z kontroly matriční agendy na našem úřadě se závěrem, že není třeba
ukládat žádná nápravná opatření.
2/25 informaci o výsledku Tříkrálové sbírky v obci, který byl v částce 23 578,--Kč.
Výsledek byl o 1741,--Kč vyšší než v r. 2009.
2/29 plán kulturního roku předložený školskou a kulturní komisí na r. 2010.
2/32 informaci starosty obce o tom, že byly podány dvě žádosti, jedna na MAS
v Bystřici pod Hostýnem a druhá na Ministerstvo pro místní rozvoj. Obě se týkají
opravy a rekonstrukce sportovního areálu a hřiště pro fotbalisty.
RO ukládá:

2/8 dohodnout co nejvýhodnější finanční podmínky za podání projektu s fou INEX
Kroměříž.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 3. 2010

•
•

RO projednala a rozhodla:

3/3 o nově upravených smlouvách na pronájmy sportovišť v areálu ZŠ a MŠ. Dále
schválila úpravy a dovybavení sportovišť, ceník služeb, průběh drobných oprav a
úprav, vše v souladu s novou smlouvou o výpůjčce.
3/4 o dodavatelích na úpravu hasičské zbrojnice, která bude probíhat v jarních měsících r.2010.Jsou to:pan Miroslav Marconi, Petr Pecháček a Stanislav
Ondroušek.
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3/5 a nesouhlasí se zbudováním vrtané studny u rekreační nemovitosti na soukromém pozemku v Dědině.
3/6 o povolení k oplocení pozemku rekreační nemovitosti č.ev. 269 na parc.
č. 1074/5 v k.ú. Chvalčov s výhradou přístupu k trafostanici, která je v majetku
fy E-ON.
3/9 podat žádost na MAS v Bystřici pod Hostýnem na dotaci pro úpravu v okolí
čekárny v Lázních.
3/10 o opravě místní komunikace v ul. Poutní. Oprava bude provedena v měsíci
červnu.
3/11 o vyčištění jezírka na Pasekách, které je chráněnou lokalitou. Předpokládaná
cena je ve výši 20 000,--Kč. Starosta požádá o dotaci.
3/12 o termínu zasedání zastupitelstva obce na den 22.3.2010, v 17.00 hod.
Program vychází z jednání rad v tomto roce a došlé pošty.
3/13 o opravě místní komunikace za OÚ směrem k Bystřičce. Bude provedena
v průběhu roku.
3/15 že neposkytne příspěvek na činnost Asociaci rodičů a přátel postižených dětí
v ČR“Klub Radost“.
3/16 o bezúplatném pronájmu KD ve Chvalčově na den 12.3.2010 na dobu
3 hodin nácviku pro „Malou Rusavu.“
3/17 o opakování humanitární sbírky pro Diakonii Broumov dne 13.4.2010 v době
od 14.00 do 18.00 hodin.
3/19 a souhlasí s odvozem dřeva společností Lesy ČR z lokality Lázně po místní
komunikaci, kde je omezena tonáž. Odvoz bude proveden v době od 8. 3 do
31. 3. 2010.
3/20 a/ a doporučuje ZO odprodat manželům Švábovým část obecního pozemku
parc.č. 917/10 v k.ú. Chvalčov, cca 30 m2 za cenu stanovenou znalcem, v místě
obvyklou. Všechny náklady spojené s odprodejem hradí žadatelé.
b/ a doporučuje ZO stanovit cenu za pozemky, které byly vytyčeny geometrem,
dle znaleckého posudku za cenu v místě obvyklou. Jedná se o 60 m2.
3/27 o pronájmu KD ve Chvalčově pro pořádání devatenáctého Country bálu pro
turistický odd. Pawnne z Bystřice p.H. dne 6.3.2010 za cenu 4.200,--Kč + paušální poplatek ze vstupného 500,--Kč.
RO bere na vědomí:

3/2 kontrolu usnesení z minulého jednání ze dne 03.02.2010.
3/8 předběžnou informaci o návrhu na revitalizaci architektkou Renatou
Vaculíkovou.
3/25 informaci o množství psích výkalů a velkém nepořádku po roztání sněhu
na celém území obce.
RO ukládá:

3/11 Starostovi požádat o dotaci na vyčištění rybníčku na Pasekách.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce
7

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty

před 20 lety, 1. dubna 1990, se obec Chvalčov osamostatnila a zahájila tím novou
etapu své historie. V hektickém období plném nejistot, v porevolučním čase, skupina
nadšenců s podporou naprosté většiny obyvatel obce učinila myšlenku skutkem.
Těm, kteří navzdory různým nepřízním a za cenu osobních rizik svou vizi uskutečnili,
náleží čest a sláva. Připomínka těch událostí je na jiném místě zpravodaje. Mně
náleží úkol seznámit vás s investičními plány obce na letošní rok.
V roce 2010 dojde k vybudování technické infrastruktury v uličce Sborné. Se stavbou kanalizace splaškové i dešťové a plynovodního potrubí včetně úpravy povrchu
vozovky bude započato v dubnu, dokončení předpokládáme nejpozději v červnu.
Cena vzešla z nabídkového řízení a činí 2 398 000 Kč vč. DPH. Obec opakovaně
neúspěšně žádala o dotaci, vše bude pořízeno z vlastních prostředků. Stavbu provede firma MG Building, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem.
Na druhé pololetí chystá obec dostavbu kanalizace v ulici Javornické, kde se připravuje stavba dvou rodinných domů, jeden domek je již postaven a další tři stavební
místa jsou v pořadí. Předběžná orientační cena bude 2 miliony Kč. V prvním pololetí
zahájíme větší rekonstrukci hasičské zbrojnice. Podstatou bude nová elektroinstalace, garážové stání, vjezdová vrata, odvětrání výfukových plynů atd. Cena bude
0,5 milionu Kč, na tuto akci obec získala dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši 85 % uznatelných nákladů. Důvodem modernizace je mimo
jiné i naše snaha o přeřazení zásahové jednotky do vyšší kategorie (JPO 3).
Tělovýchovná jednota byla úspěšná s dotační žádostí na opravu sociálního
zázemí v budově šaten na fotbalovém hřišti. Celková cena projektu je necelého půl
milionu Kč. Poskytovatelem dotace je opět SZIF prostřednictvím Místní akční skupiny
Podhostýnska. Výše dotace činí 85% uznatelných nákladů. Prostředky na předfinancování akce poskytne obec. Záměrem je oprava havarijního stavu umýváren, nová
vnitřní kanalizace, sanitární keramika, rozvody a ohřev vody, obklady, omítky, betonáže, součástí projektu je rovněž pořízení sady stolů a lavic pro venkovní posezení.
Práce budou zahájeny pravděpodobně ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Zastupitelstvo obce je si vědomo špatného stavu některých místních komunikací.
Proto připravujeme na letošní rok jejich dílčí opravy. Nejtíživější je situace v ulici
Poutní, kde se pracuje na záměru rozsáhlejší provizorní opravy povrchu obecní části
komunikace. Prostředky na uvedené stavby jsou naplánovány v letošním rozpočtu.
Souběžně obec připravuje dva projekty k dotačním žádostem na ROP. První je
projekt „Revitalizace veřejných prostranství Chvalčov“, který má tři části – stezku
pro pěší v úseku od vjezdu do areálu školy po ulici U Vesničky včetně zpevněné
plochy k parkování u odbočky k fotbalovému hřišti a rekonstrukci povrchu vozovky
v ulici Na Kamenci za parčíkem. Dále rekonstrukci veřejného osvětlení podél hlavní cesty v úseku od obecního úřadu po hranici obce a konečně ozelenění ploch
podél stezky a rekonstrukce zeleně parku Na Kamenci včetně parkového mobiliáře
(laviček, odpadkových košů, autobusové čekárny). Předběžná cena projektu je cca
13 milionů Kč.
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Druhým dotačním projektem je „Centrum kulturně společenských aktivit“, což je
výletiště Pod Kozincem, ke kterému před časem proběhla veřejná diskuze. Jedná se
o víceúčelové zařízení Pod Kozincem s cenou cca 12 mil. Kč.
Obě dotační žádosti budou podány v březnovém termínu výzvy. V případě úspěchu by zahájení staveb bylo v roce 2011.
Dále obec připravuje projekt na vybudování sběrného místa na obecním pozemku
za Kotasovou garáží při výjezdu na Loukov. Žádost bude podána v červnové výzvě
Státnímu fondu životního prostředí. Cena 6 až 7 milionů Kč.
Kromě toho v lednu letošního roku obec podala dotační žádost na oplocení fotbalového hřiště a dětskou prolézačku do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v hodnotě
projektu 560 tis. Kč a žádost na rekonstrukci pomníku Panny Marie v dolní části obce
na Fond kultury Zlínského kraje v hodnotě projektu 45 tis. Kč.
Příprava stavebních a dotačních projektů je poměrně náročná a nákladná práce,
která ne vždy je úspěšná. Vycházíme z toho, že neúspěšný projekt je možné podat
opakovaně s mnohem menšími náklady na jeho aktualizaci. Pokud nejsou projekty
v zásobě, nelze ani žádat o dotace. Rovněž je třeba smířit se s tím, že odložíme
záměr, který nám připadá naléhavý, a budeme stavět, na co seženeme peníze.
Přeji všem pěkné Velikonoce a brzký příchod jara.

Ing. Antonín Stodůlka

Dopravní stavby
Obec ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje připravuje v současné
době dokumentaci pro územní řízení na část průtahu – rekonstrukci silnice v úseku
od spodního mostu v ulici Obřanské po vjezd do areálu základní školy. Silnice je
v majetku Zlínského kraje a ten bude i investorem. Všechny ostatní objekty jsou
obecní – chodníky, odstavná stání pro vozidla, kanalizace, veřejné části domovních
sjezdů, napojení na místní komunikace, obrubníky atd. Zde bude investorem obec.
Přehledná situace připravované stavby je zveřejněna na úřední tabuli i na webových
stránkách obce. K nahlédnutí je i v kanceláři OÚ. Jedná se o pracovní verzi. Žádáme
proto vlastníky nemovitostí, kterých se stavba dotýká, ale i všechny ostatní občany,
aby své dotazy a připomínky předali na obecní úřad, kde dostanou potřebné informace, v případě nejasností a problémů se mohou podílet na jejich řešení. Územní
řízení proběhne veřejnou vyhláškou. Příprava této stavby bude časově náročná.
Předběžný termín zahájení prací je rok 2014 nebo 2015. Delší úsek průtahu je dnes
nad finanční možnosti obce.
Druhou dopravní stavbou je stezka pro pěší podél silnice v úseku od vjezdu do
školního areálu po ulici U Vesničky. Situace stavby ke stavebnímu povolení je rovněž
k dispozici v kanceláři obecního úřadu, kde je možné se s ní seznámit. Tato stavba je
součástí projektu na revitalizaci veřejných prostranství. Stavba stezky bude zahájena
i v případě neúspěchu dotační žádosti po etapách dle finančních možností obce, a
to v roce 2011, popř. 2012.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
KURFÜRST Vojtěch
VOZÁK Denis
GREGOR David
CAGAŠOVÁ Tereza

narozen
narozen
narozen
narozena

07.
07.
03.
15.

01.
01.
02.
02.

2010
2010
2010
2010

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!

Uzavřené manželství:
HAMPL Robert
BÍLKOVÁ Ilona

manželství uzavřeno 13. 02. 2010

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
MRTVÝ Josef
KAĹAVSKÝ Juraj
ŠTAJNRT František
NĚMCOVÁ Ludmila

67
69
92
78

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Chtěli bychom se s vámi
podělit o velkou radost,
kterou zažili nejen členové
našeho Sboru dobrovolných hasičů při oslavách
kulatin, a to rovnou tří
našich členek.
Během několika měsíců na přelomu roku
2009 a 2010 oslavily
naše milé sestry výročí
svého narození. Pořadí
oslav zahájila Jaroslava
Hanáková, následovala
Ilona Kotasová a v kalendáři jsme měli poslední
den vyznačený pro Jiřinu
Blažkovou. Během oslav

Jubileum
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jsme společně zažili mnoho legrace a pohody, které je v dnešní době tak pomálu.
Troufnu si tvrdit, že jsme udělali našim oslavenkyním malou radost i drobnými dárečky. Domů odcházeli všichni spokojeni.
Už teď se těšíme na další narozeniny nejen našich tří sester, kterým ještě jednou
přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a elánu. A děkujeme, že i ve svém úctyhodném
věku přikládají pomocnou ruku ke společnému dílu.
SDH Chvalčov
K přání všeho dobrého se připojuje také redakce zpravodaje.

Z naší obce
20. výročí samostatnosti naší obce

Lidská povaha už je taková, že bere věci, které fungují, jako samozřejmost a na
ty, které nefungují, nadává. Většinou se ale za věcmi a událostmi, které jsme si zvykli
vnímat jako samozřejmé, skrývá mnoho usilovné práce konkrétních lidí. Zrovna tak
je tomu se samostatností naší obce. Kdo z mladší generace našich spoluobčanů si
ještě dneska uvědomuje, že Chvalčov býval dříve součástí Bystřice pod Hostýnem?
A co všechno tento fakt obnášel?
Letos 1. dubna 2010 je tomu přesně dvacet let, co se Chvalčov oficiálně opět zase
stal samostatnou obcí. Pojďme si v rámci tohoto výročí připomenout, kolik energie,
vytrvalé a nezištné práce to tehdejší iniciátory stálo.
Obec Chvalčov měla až do roku 1976 statut samostatné obce. Tendence komunistické ideologie neustále všechno slučovat neobešla ani Chvalčov. V roce 76 byl
Chvalčov násilně sloučen s městem Bystřice pod Hostýnem a stal se její místí částí.
Co to pro naše občany znamenalo? Tady národní výbor zanikl a veškerou rozhodovací a výkonnou moc převzal Městský národní výbor v Bystřici. Byl to MěNV, který
rozděloval finance a určoval, na co budou použity. Úřady fungovaly jen v Bystřici, a
to dvakrát týdně v úřední dny. A že tehdy muselo být povolení na veškeré aktivity, to
už si taky každý nepamatuje. Pro příklad: ani pálení slivovice nebylo bez povolení
možné.
Chvalčov jako obec pomalu chátral, nic se tady nedělo a lidé byli právem otrávení a naštvaní. S příchodem sametové revoluce 17.listopadu 1989 nikdo pořádně
nevěděl, co bude. Na úřadech bylo bezvládí, stávající aparátníci se báli, co s nimi
bude… Této euforické doby, kdy vlna nadšení zasáhla většinu populace, dokázali
využít lidé, kteří naši obec znovu postavili na vlastní nohy. První iniciativa ohledně
osamostatnění obce vzešla od hasičů. V roce 1989 byl již šestý rok náčelníkem hasičů pan Zdeněk Sedlář. Jednalo se rychle. Už měsíc po revoluci, to znamená 17.12.
1989, se konala první veřejná schůze, kde se odhlasovalo odtržení Chvalčova od
Bystřice podHostýnem. Nutno podotknout, že po 40leté zkušenosti se slučováním
tady s odlučováním nebyly žádné zkušenosti. Naše samostatnost se musela“vybojovat“, protože ze strany Bystřice se nedala očekávat žádná spolupráce.
Po několika setkáních občanů v tak zvaném Občanském fóru v kulturním domě
bylo rozhodnuto o vyslání vyjednavačů na MV v Praze, ale hlavně bylo nutné získat
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informace, jak se má správně dle platných zákonů postupovat při dezintegraci (rozdělení obce).
Začátkem roku 1990 navštívili naši spoluobčané: Josef Janečka /pro snadnější orientaci Jim Janečka/, Jaroslav Janováč a Zdeněk Sedlář Ministerstvo vnitra
v Praze, civilně správní sektor, kde se jim po předem připravené schůzce podařilo
získat celkový a správný postup, jak se má dezintegrace provádět. Byla to spousta
úkolů, které se musely zvládnout velmi rychle. Bylo nutné být neustále krok vpředu
před aparátem MěNV v Bystřici pod Hostýnem.
6.1.1990 bylo Městskému národnímu výboru v Bystřici pod Host. předáno prohlášení Občanského fóra ve Chvalčově. Prohlášení obsahovalo 5 bodů, které si ve
zkrácené formě připomeňme:
1. Občanské fórum /dále jen OF/ uspořádalo podpisovou akci o osamostatnění
Chvalčova na úrovni katastrální i majetkové z doby před integrací. 96% občanů
trvá na osamostatnění a vytvoření samostatného národního výboru.
2. OF požaduje, aby do svobodných voleb MěNV v Bystřici pod Host. dokončil
všechny plánované akce, které jsou v místní části rozpracovány a na které byly
plánovány finanční prostředky.
3. OF požaduje, aby MěNV v Bystřici pod Host. nepodnikal žádné nové akce stavebního nebo jiného charakteru a převod nemovitostí na katastrálním území
bývalého Chvalčova před integrací.
4. OF žádá, aby mělo k dispozici budovu občanských výborů včetně základního
vybavení.
5. Spojení OF s MěNV V Bystřici pod Host. bude probíhat prostřednictvím mluvčích,
písemný styk prostřednictvím schránky OF.
Mluvčími tehdejšího OF byli pan Zdeněk Sedlář, paní Eva Zavadilová, pan
Bohuslav Zábranský, pan Zdeněk Bednář a Ing. Pavel Fürst.
Členové OF se scházeli v kulturním domě. Jednání trvalo od prosince 1989 až do
konce března 1990.
1.4.1990 se oficiálně stal Chvalčov samostatnou obcí.
Aby obec vůbec mohla začít fungovat, bylo nutné stáhnout veškerou rozhodovací moc z Bystřice pod Hostýnem na nově vznikající Národní výbor ve Chvalčově.
Musela se ustanovit rada z 11 členů, která pracovala a řídila práci komisí: finanční
a plánovací, komise pro výstavbu, pro hospodářství, pro školství a kulturu, sociální
a zdravotní komise, komise pro vodní a lesní hospodářství a pro ochranu veřejného
pořádku. Nebylo to snadné a jednoduché, chyběly zkušenosti, dělaly se i chyby, ale
nebyly to chyby úmyslné a cílené.
Bylo také nutné zvolit tehdy plénum MNV, 6 poslanců bylo zvoleno již v roce 1986
ve volbách tehdejší takzvané Národní fronty a byli součástí pléna MěNV v Bystřici
pod Hostýnem. Nyní se muselo k těmto 6 lidem připojit dalších 15. Počet zastupitelů
se určuje podle počtu obyvatel obce. Chvalčov měl v roce 1990 přibližně 1700 obyvatel. Pro zajištění chodu obce s takovým počtem obyvatel bylo zapotřebí minimálně
21 zastupitelů do obecního úřadu. Euforie a zájem lidí byl tehdy obrovský, že pracovali všichni dobrovolně, nebyli uvolněni ze zaměstnání.
Pouhé dvě pracovnice, paní Dana Neradilová a paní Jana Fürstová, byly ze
zaměstnání uvolněny. Tyto dvě ženy měly na starosti také veškerou písemnou
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agendu obecního úřadu. Neměly k dispozici ani počítače, ani faxy nebo tiskárny.
Jen stěží si dnes představíme, že pracovaly jen s pomocí psacího stroje, kopíráků
a cyklostylu. Navíc byl velký problém ve finanční dotaci. Bystřice pod Hostýnem při
dezintegraci uvolnila pouhých 900 000Kčs na tři čtvrtě roku, a to na veškerý provoz
obce. Osvětlení, vytápění budov, údržba komunikací atd. Byla tady ale jedna velká
výhoda. V okrese Kroměříž se v této době rozhodly pro osamostatnění pouze dvě
obce: Chvalčov a Skaštice. Je nutné připomenout, že i v tehdejším ONV Kroměříž
pracovali lidé, kteří byli příznivci naší obce a skutečně, pokud to bylo možné, tak
pomohli. Někdy radou, jindy finančními prostředky z rozpočtu ONV. Také díky jim byl
Chvalčov schopen postavit se v prvních 6 měsících na vlastní nohy.
Prvním předsedou národního výboru byl zvolen plénem pan Jaroslav Janováč.
Toto ustavující zasedání MNV ve Chvalčově se konalo 16.března 1990.
Místopředsedou byl zvolen pan Jindřich Klíma, tajemníkem pan Zdeněk Sedlář.
Dále následovala volba členů obecní rady. Byli zvoleni Mgr. Eva Zavadilová, Ing.
Pavel Fürst, Jaroslav Červinka, Augustin Huslík, Jaroslav Válek, Jiřina Hurtová,
Josef Procházka, Josef Janečka.
Za poslance byli zvoleni:
Josef Janečka, Ludvík Staněk, Zdeněk Bednář, Karel Staša, Květa Miklášová,
Josef Pavelec, Zdeněk Zábranský, Marie Tomanová, Jiří Bortník, Pavel Beneš, Ing.
Hynek Janečka, Ivan Tiller, Bohuslav Zábranský, Vladimír Lang, Zdeněk Konečný,
Miroslav Jurášek.
Zastupitelstvo obce si pro svou další činnost vytyčilo priority: Nová elektrifikace.
Síť vybudovaná v roce 1931 byla už natolik zastaralá a přetížená, že například
o víkendu vůbec nebylo možné vařit. Dalším krokem byla kanalizace, vybudování
obecního vodovodu, zavedení plynofikace a také práce na místních komunikacích.
Na cesty nikdo 15 let s opravami nepamatoval. Pracovalo se, úřadovalo a zároveň
probíhala rekonstrukce budov. Budovy místního úřadu stejně jako kulturního domu
byly v zanedbaném stavu. Do úřadu zatékalo ze všech stran a prasklý komín se
spravoval takzvaně za pochodu.
Nově zřízený národní výbor v roce 1990 rozšířil své působení o matriční úřad.
To přineslo místním lidem velkou úlevu. Evidence obyvatel umožnila vidimaci / ověřování podpisů a legalizaci listin/, žádosti o trvalé bydliště, přihlašování obyvatel,
žádosti o vyřizování osobních dokladů, opisy rodných listů, uzavírání sňatků a konání
jubilejních sňatků.
24.11.1990 proběhly volby, ve kterých byl zvolen prvním starostou naší obce pan
Zdeněk Sedlář. Pan Sedlář byl uvolněn ze zaměstnání a do funkce starosty nastoupil
oficiálně k datu 1.1.1991. Velkou pomocí a oporou mu byly dvě již zmíněné pracovnice: paní Dana Neradilová a Jana Fürstová.
Dovolte, abych závěrem poděkovala všem občanům, kteří se osamostatnění naší
obce aktivně zúčastnili.
(Materiál ke článku byl čerpán z dochovaných materiálů, archívu a rozhovorů
s pamětníky.)
Zpracovala Jitka Dostálová
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Žijí mezi námi
Na podzim tomu budou tři
roky, co se do naší obce přistěhovali manželé Moravetzovi.
Již několik měsíců o nich
chceme napsat, protože jsme
rádi, že u nás bydlí. Mnozí
z vás je už znají. Bydlí v sousedství, nebo je poznali na
vernisáži výstavy Chvalčovský
šmigrust.
Navštívila jsem je, abych
vám je mohla představit.
Vstoupila jsem do příjemného prostředí, k příjemným a
vstřícným lidem. Během několika minut jsem měla pocit, že
je znám odjakživa, bylo mi
s nimi dobře. Jak jsem se už
mnohokrát přesvědčila, velikost člověka se promítá do
jeho chování a vystupování.
O své zálibě v hudbě mluví
oba s láskou a prostě, srozumitelně. Byla to právě hudba,
která je dala dohromady. Poprosila jsem o životopisy. Oba manželé mají za sebou
kus zajímavého života. Životopisy jsou moc stručné, tak se vyptávám.
Paní Ester Moravetzová se narodila v Jeseníku v rodině evangelického faráře jako
nejmladší ze tří sourozenců. V Jeseníku prožila pěkný úsek dětství. Pak se rodina
přestěhovala do Jihlavy. ZŠ navštěvovala už tam. Měla ráda hudbu. „Takže jsem
se rozhodla pro její studium. Vybrala jsem si obor varhany na Církevní konzervatoři
v Kroměříži a na Konzervatoři v Praze jsem v roce 1997 absolvovala. Pokračovala
jsem na Janáčkově AMU v Brně a během studia jsem pobývala tři semestry na
Hochschule der Kunste v Berlíně.“ Paní profesorka neříká nic o tom, že dostat se
na konzervatoř není vůbec jednoduché, a což teprve na JAMU. Je k tomu potřeba
talent a píli.
Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři Pavla
Josefa Vejvanovského v Kroměříži a jeden den působí na ZUŠ v Bystřici p.H. Téměř
každý den dojíždí do Kroměříže. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní
činnosti doma i v zahraničí. Vede domácnost a spolu s manželem vychovává šestiletého syna Matyáše.
Pan Ladislav Moravetz pochází z 5. generace Čechů z české vesnice Velký Pereg
(Peregu Mare) v Rumunsku. Vesnice leží za maďarskými hranicemi v Panonské
nížině. Vznikla v polovině 19.století a Češi se do ní přistěhovali roku 1864. Vedle
sebe v ní žili Češi, Němci a Rusíni. Postavili tři kostely: evangelický Češi, Němci
katolický a Rusíni řeckokatolický. Doma mluvili svými jazyky, chodili do rumunských
škol. Od dětství se pan Moravetz věnoval lidovému muzikantství. Dědeček byl muzi14

kant a vnoučka k hudbě přitáhl. „V devíti letech jsem pod vedením učitele začal hrát
na harmoniku a později jsem postupně sám zvládl hru na trubku – na ni jsem dělal
v Kroměříži přijímačky. V Rumunsku jsem směl za dobré známky hrát od 15 let
v místní taneční kapele. Po ukončení ZŠ jsem na radu rodičů vystudoval strojní průmyslovku, abych měl uplatnění v životě. Vedle hudby jsem měl zálibu v matematice,
chemii a fyziku jsem chtěl dokonce studovat na VŠ. Po maturitě jsem jeden rok učil
na ZŠ těmto přírodovědným předmětům a také hudební výchově.
Pak nastal zlom, díky němuž jsem se mohl trvale věnovat své milé hudbě. V roce
1991 jsem získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní
konzervatoři v Kroměříži, kde jsem studoval hru na trubku.Toužil jsem od dětství
podívat se do ČR. Získání stipendia považuji za štěstí. Česká kultura mi byla vlastní
z domova. Přesto, když jsem přijel do Kroměříže, slyšel kolem sebe samou češtinu,
viděl všude české nápisy, cítil jsem se jako v ráji. Do té doby jsem zažil češtinu jen
v české komunitě.“ Pan Moravetz je opravdový český vlastenec díky tomu, že může
z vlastní zkušenosti srovnávat různé kultury a také díky výchově ve své rodině, kde
se četly české knihy a o staré vlasti se vždy pěkně mluvilo.
„Po absolutoriu kroměřížské konzervatoře jsem studoval církevní hudbu v Berlíně
na Církevní hudební škole a potom na Vysoké škole umění hru na varhany. Berlínská
VŠ byla velmi náročná, dbala na všestrannost. Studovali jsme nejen vybraný nástroj,
ale i zpěv, sbormistrovství, hudební teorii a další disciplíny. Se svou nynější manželkou jsme si psali, protože jsme oba studovali hru nejen na varhany, srovnávali studium na JAMU a na VŠ v Berlíně. Studium v Berlíně jsem velmi chválil.“ Paní Ester
dodává: „Znali jsme se z Kroměříže. Vůbec nás tehdy nenapadlo, že budeme jednou
manželé. Dopisováním a společnými zájmy náš vztah přerostl v náklonnost, zrál, až
jsme se do sebe zamilovali tak, že jsme v roce 1999 měli v Jihlavě, v mém tehdejším
domově, svatbu. Pak jsme spolu studovali v Berlíně.“ Pan profesor Moravetz dodává: „Jako student jsem v letech 1997-2001 částečně vykonával kantorskou službu
ve dvou berlínských evangelických sborech.Po dokončení studií v Německu jsem
se stal celocírkevním kantorem Českobratrské církve evangelické , to znamená, že
pečuji o povznesení hudební kultury v církvi. Dále jsem varhaníkem a sbormistrem
pěveckého sboru ČCE ve Zlíně. Pravidelně pořádám kurzy pro sbormistry a varhaníky, publikuji hymnologické články v církevním tisku a připravuji každoročně CD
nahrávky.“
„Ale vůbec jste mi neřekl, a já si to čtu ve vašem životopise“, dodávám, „že jste
autorem a aranžérem mnohých církevně hudebních skladeb, že jste v letech 20032007 vyučoval varhanní improvizaci na kroměřížské konzervatoři a že od roku 2003
vyučujete hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Navíc jste
předsedou poradního odboru pro církevní hudbu a delegátem Evropské konference
pro evangelickou církevní hudbu.“
„No, máme toho dost oba. Naše rodina neustále cestuje“, dodává paní profesorka
Moravetzová, „často i s naším synem Matyášem. Děláme varhanní koncerty po celé
republice.“
„Co vás přivedlo na Chvalčov?“ „Když jsme dostudovali, často jsme se stěhovali.
Půl roku Jihlava, rok Nové Město na Moravě, Zlín, Sola Gratia v Bystřici v Lázních.
Tady pod Hostýnem se nám zalíbilo. A tak jsme nyní na Chvalčově, líbí se nám příroda a Hostýn nám učaroval pradávnou historií a svou doslova magickou atmosférou.
Doufáme, že zde najdeme dost klidu pro práci i odpočinek.“ „Tak tedy vám za své
spoluobčany přeji, aby se vám v naší obci dobře žilo, abyste zde byli šťastní, abyste
zde našli opravdový domov.“
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Celou dobu pozoruji po očku více jak půlcentimetru tlustou sbírku skladeb
s názvem, který mne dojímá, „Chvalčovské miniatury“. Jsou to varhanní předehry a
doprovody písní z Evangelického zpěvníku. Jsou určeny nejen evangelíkům. Patří
také díky svému jménu i nám. Shodli jsme se s Moravetzovými, že je v dnešní době
potřebná spolupráce všech křesťanů a že vzájemná nevraživost mezi křesťany už
vychází z módy. Je na čase. Tak co říkáte? Která obec v okolí má své skladby?
Nezbývá mi, než za nás všechny vyjádřit vděk aspoň poděkováním.
Podle rozhovoru zapsala Eva Bubílková

Okénko nejen do školy

Zimní radovánky ve škole

Zimní měsíce přinesly spoustu vydařených akcí. Jaké byly?
Zimní olympiáda
Po vánočních prázdninách napadl první sníh a my jsme využili výborných sněhových podmínek k uspořádání naší tradiční zimní olympiády v jízdě na bobech a
netradičním zimním vozidle (většinou domácí výroby). Žáci na svém závodním stroji
museli co nejrychleji projet vyznačenou trať na Matúšku. Každý jel dvě kola, rychlejší
čas se počítal do celkového pořadí. Děti bojovaly mezi sebou, ale i se sněhovou
chumelenicí.
Projekt
V lednu žáci školy pomohli doplnit našim fotbalistům dokumentaci k projektu na
úpravu fotbalového hřiště. 1. a 2. ročník udělal anketu a natočil krátký film pod vedením paní učitelky A. Martínkové, 3. a 4. třída nakreslila návrhy a 5. třída vytvořila
originální model hřiště. Stavební dozor prováděla paní učitelka A. Konečná.
Ples
Klub rodičů zorganizoval již VI. ročník tradičního discoplesu, tentokráte s tématem
Hrajeme na přání. Ples se konal 23. ledna, k tanci hrál DJ Čapson. Každý z účastníků si mohl napsat písničkové přání na webových stránkách školy.
Za úspěšné discotančení musíme poděkovat organizátorům a sponzorům, kteří
zajistili výbornou organizaci, krásnou výzdobu, originální tombolu, dobré občerstvení,
osvěžující míchané nápoje a v neposlední řadě vynikající muziku let 60 – 90.
Nabitý večer zpříjemnila tři taneční vystoupení – žákyně ZŠ z tanečního kroužku
paní asistentky Zabloudilové, nadějné břišní tanečnice taneční skupiny Faridah a
aerobik Dany Vrbecké.
Karneval
O měsíc později rodiče pod vedením J. Loupancové pořádali taneční zábavu pro
naše nejmenší. Karneval uváděla a řídila sama paní vychovatelka Jiřina Loupancová
a hudbu pouštěl pan ředitel Hnila. Oba vše zvládli na jedničku.
Šikovní rodiče a štědří sponzoři zajistili krásnou výzdobu a bohatou tombolu.
Všichni malí tanečníci si mohli ples báječně užít – tančit, soutěžit a vyhrávat v tombole.
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Program ještě zpestřila děvčata
z tanečního kroužku paní asistentky
Zabloudilové.
Všem, kteří se podíleli na organizaci plesu nebo karnevalu DĚKUJEME!
Plavání
11. února žáci 3. a 4. ročníku ukončili plavecký výcvik, který se konal
na plaveckém bazéně v Kroměříži.
Všichni plavci byli ohodnoceni mokrým vysvědčením.
Vybíjená
Dne 22. 2. se žáci 4. a 5. ročníku
zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Naše smíšené družstvo si vedlo
výborně.
Účastnilo se 11 základních škol,
soutěžilo 11 smíšených družstev a 3
družstva děvčat. Ve své skupině se
zaslouženě žáci naší školy umístili na
3. místě. Vždyť porazili družstva dvou
velkých bystřických škol ZŠ – Bratrství
a ZŠ T. G. Masaryka. Celkově jsme získali 5. místo. K postupu do semifinále nám
chyběl opravdu jen malý krůček – jeden život – bod.
Březen nám přinese také spoustu zajímavých událostí.
Stolní tenis
16. 3. se konal školní turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 17 žáků.
Vítězi ve svých kategoriích se stali: Erik Schönwälder, Pavel Gabriel a Dominika
Dzvinčuková.
Tvořeníčko
20. 3. se konalo tradiční jarní tvořeníčko pod vedením paní učitelky Aleny
Martínkové. Spolu s ní zajímavé odpoledne pro tvořivé děti připravují šikovné maminky z klubu rodičů. Vyrábělo se z textilu, papíru, květináčků a jiných materiálů za mírný
poplatek 50 Kč. Všechny vyrobené věci si autoři odnesli domů.
Výstava
Škola se prezentovala i na jarní výstavě, která se konala 26. - 28. 3. Žáci vystavovali svá malá výtvarná dílka v expozici paní učitelky A. Martínkové, pěvecké dovednosti předvedli pod taktovkou paní učitelky A. Konečné.
Na vánoční výstavě začala nová tradice prodeje keramických i jiných drobností,
které vyrobily děti. Výtěžek je použit na nákup materiálu do kroužku keramiky nebo
pro potřeby výtvarné výchovy.
Čtení na dobrou noc
Na události bohatý březen byl zakončen opravdu velikonočně. 30. 3. se konalo
velikonoční čtení na dobrou noc. Žáci měli připravený zajímavý velikonoční program
spojený s předčítáním knížek. Noční dobrodružství bylo z úterý na středu 31. 3.
zakončeno dopolední vycházkou na Hostýn s prohlídkou křížové cesty.
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Zápis dětí do první třídy

Co přinese duben?
21. 4. třídní schůzky
30. 4. filipojakubská noc
jarní muzicírování

Barbora Hrušková

Zprávy vedení školy
• Na školní rok 2010/2011 bylo zapsáno 18 dětí do 1.ročníku ZŠ.
• 1.února 2010 převzala škola správu sportovního areálu. Byly vydány nové
provozní řády, nájemní smlouvy, permanentky do posilovny a nové ceníky.
Venkovní hřiště bude otevřeno v nejbližší době. Sledujte naše webové stránky
www.zschvalcov.cz, rubriku Sportovní areál.
Den
otevřených dveří proběhne v sobotu 11. září 2010 u příležitosti 50.výročí ote•
vření budovy základní školy. Srdečně zveme všechny občany Chvalčova i okolí,
všechny bývalé žáky i zaměstnance. Bude také vydán nový almanach.
• Velikonoční prázdniny budou 1. a 2. dubna 2010.
Děkujeme naší bývalé žákyni Ivaně Velikovské za věnování učebních textů do
přírodovědy.
Všem přeji klid na duši a hodně tolik očekávaného tepla a sluníčka.
Jaro budiž pochváleno !
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Zdeněk Hnila

Berušky a Sluníčka - to je naše školička
Zimní měsíce provázelo v naší školce především pozorování krás zimní přírody,
sportovní dny na Matúšku (sjíždění kopce na umělohmotných lopatkách), hry se
sněhem, vycházka ke krmelci na Kozinci s „obdarováním“ lesní zvěře senem, ale
také přípravami předškoláků k zápisu, kterému předcházela návštěva dětí v 1.třídě
ZŠ s ukázkou vyučovací hodiny, do které byly děti aktivně zapojeny. A že k zimním
měsícům neodmyslitelně patří i karnevalové veselí, zjistily všechny děti v MŠ v pátek
19.2.2010 a v sobotu 20.2.2010 v kulturním domě ve velmi krásných maskách.
Pro přihlášené rodiče s dětmi se 21.1.2010 uskutečnila keramika pod vedením
pana Švehlíka, kde si zúčastnění vyrobili velikonoční ovečku a v úterý 27.2.2010
jsme se společně vydali na divadelní představení „Policejní pohádka“ v Městském
divadle Zlín. Škoda jen, že o tyto společné akce dětí s rodiči je tak malý zájem.
Měsíc březen jsme zahájili pohádkovým představením „Sedm teček pro berušku“,
výtvarnými a tvořivými činnostmi zaměřenými k účasti na výstavu „Chvalčovský šmigrust“. Do výtvarného tvoření jsme s dětmi zapojili i rodiče, a to v úterý 23.3.2010
při velikonočním tvořeníčku MŠ ve spolupráci s maminkami z KR paní Janečkovou a
Miškayovou. Těmto maminkám,ale také všem zúčastněným rodičům a dětem děkujeme za účast. Probouzející se jaro jsme objevovali při vycházkách přírodou, v trávě,
na stromech a v zahrádkách, ale naším největším těšením je přání pěkného počasí,
abychom konečně „vyzkoušeli“ naši novou školní zahradu.
A co nás čeká v nejbližším období:
- vyhlášení výtvarné soutěže pro rodiče s dětmi „O nejošklivější čarodějnici“
- účast na výstavě v KD „Chvalčovský šmigrust“
- maňáskové divadlo v MŠ
- plavecký výcvik v Přerově od 12.4.-14.6.2010 společně s MŠ Loukov
- návštěva charitní Domovinky s přáním a dárečky k Velikonocům
- čarodějnický den v MŠ
- keramika pro přihlášené děti ze třídy Sluníček
- přípravy na oslavu Dne matek
kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Zjistíš, od kterého čísla odečteme pět, výsledek vydělíme třemi a vyjde nám 25?
2. Víš, které číslo je třeba doplnit místo otazníku?

1 2 3 4
8 7 6 ?
3. Dokážeš doplnit chybějící číslo i v této řadě?

24
2

8
6

12 16
4 3

6
?
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4. Doplň do tabulky správná slova a můžeš si v prvním řádku přečíst tajenku.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

24
2

8
6

12 16
4 3

6
?

4. Doplň do tabulky správná slova a můžeš si v prvním řádku přečíst tajenku.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
2.
3.
4.

část obličeje
zimní měsíc
tvrdý sýr
nástroj řezbáře

5. schránka hlemýždě
6. pilot
7. cvičná skladba

5. V následující větě se skrývají dva živočichové. Objevíš je?
Malý Honza jí čekankový salát velmi nerad, ale okurkový salát mu chutná.
6. Přiřaď k číslicím správná písmena podle tabulky a dozvíš se tajenku.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C E É I K L N O S V

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

Řešení z minulého vydání:
1.
2.
3.
4.

ČAS VÁNOC
162
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KOLEDA

Zprávy z KCR DOMINO

V neděli 14. 3. 2010 byl čas na setkání různých princezen, víl, rytířů, kouzelníků,
klaunů, broučků a dalších pohádkových postav. Pro všechny bylo připraveno odpoledne plné her, soutěží, tanečků a veselého dovádění. Děti zahrály pohádku O veliké
řepě a na závěr byla krásná tombola. Naše poděkování patří všem, kdo nás podpořili
a pomohli s přípravou této akce.
Do prázdnin nás čekají ještě další akce. Výlet pro rodiny, jarní focení, setkání
s kosmetičkou a pod.
O prázdninách již tradičně nabízíme PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.
Tento rok v termínech: 12.–16. 7. 2010
19.–23. 7. 2010
13.–17. 8. 2010
20.–25. 8. 2010
Krásné dny vonící jarem a prohřáté sluníčkem přeje za KCR Domino
E. Egerová
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Z VÚ U Revíru

Výchovný ústav aneb co o nás nevíte

Ráda bych navázala na článek o výchovném ústavu, který ve zpravodaji před
časem vyšel a který naše specifické výchovné zařízení chvalčovské veřejnosti alespoň zčásti představil.
Těmito řádky se chci zaměřit na střední školu, která je součástí zařízení a
která zajišťuje přípravu chlapců na budoucí povolání v tříletém učebním oboru
mechanizátor lesní výroby. Úspěšným absolvováním zmíněného oboru získají
chlapci kvalifikaci pro práci v lesním hospodářství nejen u nás, ale i ve všech státech
Evropské unie. Kromě výučního listu získají několik důležitých dílčích osvědčení.
Jedná se o řidičský průkaz skupiny T, osvědčení pro těžbu dříví s ruční motorovou
řetězovou pilou, osvědčení pro soustřeďování dříví kolovými traktory, osvědčení pro
obsluhu křovinořezu, osvědčení pro obsluhu pásového vytahovače a osvědčení pro
práci v korunách vysokých stojících stromů. Ne všem se všechna osvědčení podaří
získat a ne všem se podaří obor dokončit. Úspěšnost úplného dokončení studia ve
vztahu s počtem zapsaných chlapců v 1. ročníku učebního oboru je asi padesátiprocentní. Většina neúspěšných chlapců zanechá studia již v průběhu nižších ročníků.
Příčinou bývá ukončení ústavní výchovy z důvodu zletilosti a nezájmu dále ve zvoleném oboru pokračovat, nedostatečné studijní výsledky či vyloučení ze školy. Většina
chlapců, kteří se dostanou do 3. ročníku, učební obor dokončí.
Chlapce sledujeme ještě několik let po jejich odchodu z našeho zařízení. Jde nám
zejména o jejich uplatnění v reálném životě, o jejich schopnost neselhávat a nedopouštět se trestné činnosti, ale také o jejich uplatnění na trhu práce. Podle výsledků
posledního šetření našlo ve svém oboru uplatnění 46% chlapců. Dalších 33% chlapců sice nepracuje v oboru, ale získané dovednosti v zaměstnání využívají.
Jana Bryolová, speciální pedagožka

Co bychom měli vědět

Z denního stacionáře pro seniory...

Charitní denní stacionář pro seniory vstupuje již do devátého roku svého působení
zde ve Chvalčově. Jsme rádi, že naši klienti mohou pobývat v tak krásném a tichém
prostředí vaší obce pod horou Hostýnem.
Hlavní náplní našeho zařízení je podpora a pomoc zdravotně znevýhodněným
seniorům. Vytváříme pro ně přirozené a důstojné prostředí, ve kterém se naši klienti
zbaví pocitu osamělosti a nepotřebnosti, dají svým dnům určitý řád a zařadí se do
společenství svých vrstevníků. Zároveň se denně vrací do domácího prostředí, na
které jsou zvyklí.
Kromě pravidelných aktivačních činností a denního programu pro stálé klienty
připravujeme různé kulturní akce, vzdělávací besedy a výlety pro veřejnost. V minulém roce jsme pro zájemce z řad seniorů, kteří nejsou našimi klienty, uspořádali
začátkem měsíce dubna besedu o zdobení kraslic ,,Nazdob si vajíčko“. Zde si mohl
každý vyzkoušet pod vedením Mgr. Jiřiny Šťastné svou zručnost ve zdobení vajíček.
V květnu nám do stacionáře přišly děti z MŠ ve Chvalčově popřát písničkou a přá21
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níčkem ke Dni matek. V září jsme se vydali s našimi klienty na výlet na Sv. Hostýn.
Začátkem listopadu jsme na stacionáři přivítali PharmDr. Marii Vylíčilovou, která nám
velmi pěkně povídala o bylinkách a jejich používání v každodenním životě. A konečně v prosinci jsme ve spolupráci s MŠ a ZŠ ve Chvalčově připravili vánoční besídku
s vánočním povídáním.
Podle ohlasu lidí, kteří se zúčastnili alespoň jedné z uvedených akcí, zjišťuji velký
zájem o tyto jednorázové aktivity. Také si uvědomuji, že o pořádání mnohých programů jste měli málo informací. Proto jsme se dohodli s redakcí chvalčovského zpravodaje, že každá akce pro veřejnost pořádaná denním stacionářem, bude dopředu
oznámena v místním tisku. Tímto vás co nejsrdečněji zvu na připravované akce
v roce 2010 a doufám, že se u nás budete cítit téměř jako doma.
Ingrid Vaculíková – DSS Chvalčov

Plán kulturních akcí pro veřejnost DSS na rok 2010:
25.3.2010

v 10.00 hod cestopisná beseda Památky a současnost Říma
(Mgr. Malant)
květen
oslava Dne matek – „Hrajeme maminkám,hrajeme babičkám
červen
přednáška pro pečující rodinné příslušníky - „Život s Alzheimerovou
chorobou“
září
beseda „Křeslo pro významného rodáka (dle domluvy)
konec října přednáška pro seniory (Výživa seniorů nebo Cukrovka v našem životě)
prosinec
vánoční besídka (děti MŠ Chvalčov a žáci ZŠ Chvalčov)

Různé

v Upřesňujeme, že svoz domovního odpadu v roce 2010 probíhá vždy v sudém
týdnu.
v Dále informujeme naše občany, že v budově obecního úřadu v přízemí jsou
dva boxy, jeden na použité baterie a druhý na drobný elektrický odpad (žehličky, rychlovarné konvice,holicí strojky,kulmy, fény, staré mobily apod.).
v Diakonie Broumov pořádá opět v naší obci sbírku všech oděvů (pro děti, muže
i ženy), domácích potřeb, nenošených bot, záclon, závěsů, pletacích přízí, přikrývek, dek, povlečení, ručníků, utěrek.
Sbírka bude 13. dubna 2010 v kulturním domě ve Chvalčově od 14.00 hodin
do 18.00 hodin.
v Sběr velkoobjemového odpadu bude v naší obci v týdnu od 12.dubna do
16.dubna 2010. Tak jako každý rok připravte vše přebytečné před svůj dům v termínu, který bude včas zveřejněn rozhlasem a na vývěsních plochách.
v Letošní zima byla poměrně dlouhá a také nám přinesla hodně sněhu. Vše bylo
téměř idylické, bílé jako v pohádce. Pohádka ale skončila prvním táním, kdy se
z krásné bílé peřiny vyhouply na povrch nejen plastové láhve, papíry všeho druhu,
ale i množství psích výkalů, které jsme si často na botách přinesli do auta nebo
domů. Ti, co mají psy, ať se vyrovnají se svým svědomím, jak chtějí (nosím sáček
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a nebo ho začnu nosit), a ti ostatní ať začnou hlasitě na tento nešvar upozorňovat.
Rozmístění sáčků na psí výkaly nevidí obec jako jistotu, že se vše napraví. (Častý
argument majitelů psů.)
v Měsíc rychle uteče a přiblíží se filipojakubská noc čarodějnic, čarodějů a všech
kategorií kouzelníků. 30. dubna se sejdeme u táboráku na výletišti Pod
Kozincem. Připravte masky nejen dětem. Loni nás překvapily i krásné masky
maminek. Co takhle i namaskovaní tatínci? Věřím, že budeme mít postaven i máj
a že ho následně i skácíme.
v Soutěž Vesnice roku. Naše obec se zúčastní soutěže Vesnice roku. Přihlášku
je potřeba odeslat do 30. dubna 2010. Pověřená komise hodnotí například koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, péči o veřejné prostranství.
Žádáme proto všechny naše občany, aby k jarnímu úklidu přistoupili obzvláště
zodpovědně. Vyhodnocené vesnice postupují přes jednotlivá kola, například přes
krajská do celostátní. Dotace pro výherce je velice zajímavá částka a určitě stojí
za trochu námahy navíc. A když se nevyhraje, příjemné prostředí je naše a nikdo
nám ho nevezme. Pro zajímavost loňskou držitelkou nejlepší vesnice za rok 2009
se stala obec Tučín z olomouckého kraje. Kdo bude tou držitelkou letos?

POZVÁNKA
OBLASTNÍ CHARITA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Srdečně vás zveme na pobožnosti s P. Stanislavem Jordánem
a následné společné posezení u kávy nebo čaje.

KDY? Každou středu v 8.30 hod
KDE? Ve stacionáři ve Chvalčově
Kromě společného sdílení modlitby
můžete přistoupit ke svátosti smíření a přijmout eucharistii.

Výsledek hospodaření s odpady v obci Chvalčov za rok 2009
Úhrada za veškerý odpad v r. 2009 – 879 571,--Kč na občana nebo RN 476,73 Kč.
Občané uhradili 553 612,--Kč. Doplatek obce 325 959,--Kč včetně dlužných částek.
Poplatek občana nebo rekreační nemovitosti v r. 2009 činil 380,--Kč a je platný
i pro rok 2010.
Výše úhrady jednotlivým firmám, které provádějí svoz odpadu:
A.S.A. skládka Bystřice p.Host. /popelnice –uložení a doprava/............ 585 737,--Kč
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TS Bystřice p.Host. /zelené chatařské kontejnery a................................. 55 645,--Kč
otevřené pro velkoobjemový odpad/
TS Valašské Meziříčí /plasty, papír i ze ZŠ,sklo bílé i barevné/............. 171 004,--Kč
Z toho plasty: 76 843,--Kč, papír: 52 650,--Kč, sklo: 41 501,--Kč
Biopas Kroměříž /tříděný nebezpečný odpad – pneumatiky,......................67 185,-Kč
lednice,TV atd./
Odpad odvezený z obce:
Všechen odpad odvezený z obce za kal. rok
Odpad uložený v popelnicích

467,066 t

tj.na osobu........ 253 kg

330.42 t

tj.na osobu........ 179 kg

Zelené kontejnery /chatařské/ a otevřené
70,28 t z toho................ 20,83 t
+ 2 x ročně sběr velkoobjemového odpadu, ale do zelených ukládají i neukáznění
občané naší obce/
Papír ze zvonů i sběr ZŠ................................................................................. 17,557
Plast................................................................................................................ 16,918
Sklo bílé............................................................................................................. 7,868
Sklo barevné................................................................................................... 10,893
Železo................................................................................................................ 5,320

t
t
t
t
t

Nebezpečné odpady – lednice 83 ks, televizory 58 ks, ostatní nebezpečný
odpad….3,69 t.
Za vytříděný odpad dostala obec od fy EKO-KOM zpět 107 542,--Kč, za tuto
částku nakoupila nádoby na tříděný odpad a zadala zhotovení projektu na
sběrné místo.
Z celého přehledu je patrno, že nejdražší je svoz popelnic. Je to dáno i tím,
že cena za svoz a uložení 1 tuny směsného odpadu je 1 892,30 Kč, což jsou
popelnice a zelené velkoobjemové kontejnery.
Přesto, že obec doplácí vyšší částku na odpady, je z výsledků vidět, že občané
více odpad třídí, jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, odevzdávají více
nebezpečných odpadů.
Zastupitelstvo obce předpokládá, že celá situace se ještě zlepší po zbudování
sběrného místa, což bude, pokud dostaneme dotaci, v r. 2011.
Obec děkuje všem, kteří přistupují k odpadovému hospodářství zodpovědně.
Ve Chvalčově 26.února 2010

Jiřina Hurtová, místostarostka obce
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Cestomanie

V tomto čísle zpravodaje tak trochu vzpomínáme… proto jsem zařadila namísto
článku Jitky Netopilové-Rapčanové článek pana Karla Cabalky, který zažil a popisuje dobu, kdy cestování nebylo tak jednoduché jako dnes. Slíbená cesta z Nového
Zélandu paní Jitky vyjde v příštím čísle.

Moje první cesta za velkou vodu…

Vzpomínky na „časy plné lidskosti i vzájemného pochopení“ s jejich zápory i klady.
Když jsem po mnoha neúspěšných žádostech o devizový příslib, který byl podmínkou pro realizaci cesty do nesocialistických států, obdržel v roce 1988 pozvání do
Kanady, trochu se mi zatočila tou představou hlava. Už jsem ani nedoufal, že bych
mohl, byť jen kousek této země, někdy spatřit na vlastní oči. Rozhodl jsem se tedy,
že „za tím půjdu.“
O mém úmyslu navštívit příbuzné v Kanadě jsem v zaměstnání s obavou informoval svého nadřízeného. Pan, tehdy soudruh vedoucí, mimochodem slušný člověk,
který když mohl, tak pomohl, a když nemusel, tak neuškodil, mi vyšel vstříc. Dobu
pobytu v zahraničí nad rámec řádné dovolené jsem mohl odpracovat mimo pracovní úvazek. Další kamarád, nadstandardní svým jednáním, můj vlivnější kolega se
nezištně, a myslím, že i rád, přimluvil u nejvyššího hospodáře na správě KNV, který
tuto cestu odsouhlasil z pozice zaměstnavatele. To, čeho jsem se nejvíce obával,
bylo tedy úspěšně vyřešeno.
Obdržel jsem letenku a jel do Kroměříže na Úřad pasů a víz pro výjezdní doložku.
Na výjezdní doložce mohla ještě celá cesta ztroskotat. Ale vedoucí pan B mi překvapivě sdělil, že když po nikom na úřadech nic nechci, není důvod mi v cestě bránit.
Mimo oficiální jednání mě požádal, abych se s ním po návratu sešel a povyprávěl
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mu své dojmy z daleké, rozlehlé země, o které prý toho mnoho četl. Po návratu jsem
se s ním skutečně setkal.
Devizy /dollars/, na které jsem obdržel povolení k odkoupení v bance, by vystačily
asi tak na polovinu cesty taxíkem z letiště na bus station. Uvědomil jsem si, že jsme
malý a chudý stát a já že mám zdravé nohy.
Skutečný zádrhel se ale měl teprve objevit. Pan vedoucí se provinile omlouval,
že bohužel nemůže udělit náhradní volno pro mou cestu, byť ho už předtím schválil.
Nerozuměl jsem tomu. Většinu času jsem měl nadpracováno a o své plánované
cestě nikde zbytečně nehovořil. Přesto můj „blízký“ kolega iniciativně někde vypátral,
že náhradní volno nelze převádět na jiný měsíc, a za tepla běžel paní hospodářce
sdělit toto sladké tajemství. Začínal jsem tomu rozumět. A když mi s posměchem
oznámil: „Moc si nevyskakuj, není problém zavolat na pasy a víza, že tam chceš
zůstat, a pojedeš tak do p…..“ , musel jsem mu dát v duchu za pravdu. V životě jsem
často litoval svých unáhlených slov, svého mlčení nikdy.
Šéf červené buňky na pracovišti, člověk poněkud mdlého rozumu, mi spiklenecky
sdělil, že se svými rudými bratry budou projednávat mimo jiné i mou plánovanou
cestu. Požádal jsem ho tedy, ať mi pomůže a přimluví se za mě, přestože jsem jiné
krevní skupiny. Slíbil, že se přimluví! Na druhý den jsem se ho zvědavě ptal, zda
nebyly problémy. Ujistil mě slovy: „ Je to dobrý. Říkal jsem jim, ať tě pustí. Že když
tam budeš chtět zůstat, tak tam stejně zůstaneš.“ Jo, není nad to mít dobré kamarády
na vlivných místech.
Teď ještě do Prahy na CDN ambasádu pro vízum. Dnes je to poslední možnost.
Zítra má být státní svátek Kanady, což jsem nevěděl. Příští týden mám odlétat. V tu
chvíli mě čekalo další překvapení. Pan velvyslanec mou žádost zamítl. Důvod? Paní
u okénka mi sdělila, že ani pan velvyslanec si nemůže dovolit toulat se po Kanadě
tři měsíce… a že tam jistě jedu pracovat na černo a kdo mě bude živit tak dlouho…
Pokouším se argumentovat, že jsem lesník, kdo by mě tedy chtěl. V Kanadě je
lesáků určitě dost! Paní se ale nenechá odradit: „Cha, cha, pane, takových tu bylo.
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Často bývají zjištěny i osoby s titulem, které na ulici prodávají za pár drobáků na
hodinu hot dogy atd.“ Tak co teď? Babo, raď, pomyslím si v duchu. Stál jsem tam
poslední a za pár minut se mělo zavírat. Pomalu se vzdávám šance, když tu mě
žena za přepážkou osloví: „ Pane, zkuste ještě napsat takovou jakoby osobní žádost
v angličtině, já to panu velvyslanci zanesu.“ Policista od ochranky se díval na hodinky a nervózně poklepával obuškem o hranu stolu. To je poslední šance, došlo mi a
rychle píšu žádost. Opravdu jsem se snažil a pomohlo to! Dostal jsem vízum! Sice
jen na jeden měsíc, ale díky Bohu za to. Nějak to dopadne. Cítil jsem se iritovaně
i unaveně. Bylo to náročné.
22. červen, den D, den odjezdu. Kolega pedagog se mi nabídl, že mě odveze
na autobus k Loaně. Cestou jsem se zastavil ještě u manželů, kteří mi radili, abych
tam nakoupil elektroniku – prý je levná. Na letišti mě oslovil zajímavý muž, z něhož
vyzařovalo velké sebevědomí. Představil se jako Rudy K. a dal mi svou navštívenku.
Byl tady navštívit svého starého otce a vracel se do Kanady, kde žil a pracoval pro
jedny tamní noviny. Seděl jsem v odletové hale a měl nepříjemný pocit. Stále jsem
s obavou očekával, jestli ještě někdo nepřijde a nepožádá mě o pas s tím, že jim
někdo volal…
Start! Hodina letu do Frankfurtu utekla jako voda a mou hlavou proběhly zážitky
posledních dnů a představy dnů budoucích. V autobuse, který cestující převážel
k letadlu na ploše, jsem uslyšel hlas Rudyho: „ Karle, už se usměj, už si aut z red
devil´s.“ S obavami jsem se rozhlížel a záviděl Rudymu jeho bezstarostnost. Pár
lidí se usmívalo. Když jsem v Kanadě vystoupil z letadla do haly, byla doma přesně
půlnoc. Svátek měl Jan. Spolucestující mi radili, abych si seřídil hodinky, minus devět
hodin, ale o padesát let dopředu. „ Bla, bla, bla, já vám taky neradím“, pomyslel jsem
si. Po prohlídce zavazadla následoval pohovor v kanceláři imigračního úředníka.
Tento člověk by mne mohl kdykoliv poslat domů bez udání důvodu. Jeho pravomoc
je obrovská. Měl jsem štěstí. Muž se stále usmíval a za každou větou prohodil OK.
Předložil jsem cestovní pas, letenku a vysvětlil problém: vízum jen na jeden měsíc a
datum odletu až za tři měsíce. „ It is no problem.“ Dal mi razítko do pasu a prodloužil
povolení k pobytu do konce listopadu. „OK?“ a s úsměvem mě upozornil, že když se
mi bude v Kanadě líbit, ať přijdu před koncem termínu povoleného pobytu, a že mi
ho prodlouží o další tři měsíce. „ Ok.“ Začal jsem se také trochu usmívat, a to jsme
se viděli jen pár minut. Good luck! Napadlo mě, zda my v tom českém ráji nejsme
někteří zašklíbení už od přírody, a jak rádi se patláme v problémech.
Jak je naprosto odlišné myšlení lidí za oceánem, jsem si uvědomoval stále.
Například jeden starší pan doktor H, se kterým jsem se seznámil ,nemohl pochopit,
proč s sebou nemám svoji ženu. Moje vysvětlení, že by nás oba současně nepustili,
chápal jako legraci z mé strany a stěžoval si na mne mým blízkým. Když mu potvrdili
mou verzi, nechápavě kroutil hlavou a při omluvě později soucitně prohlásil, že v tom
rudém pekle je něco moc nezdravého. Další cestu jsme absolvovali s manželkou po
roce 1990 společně bez jakýchkoliv překážek. V tuto dobu jsem byl už sám sobě
vedoucím i ekonomem. Manželce její tehdejší zaměstnavatel jedné podhostýnské
firmy vyšel vstříc, za což jsme byli velmi vděčni.
Tak elektroniku jsem si z Kanady žádnou nepřivezl, jen pytel krásných vzpomínek,
dojmů a zážitků z druhé největší země světa. Všech zážitků si stále vážím.
Dnes je cestování mnohem jednodušší, jen do Ruska nejezdí vlaky Družba jako
dříve. Kdo však chce, ten může- to platí pro všechny. /Až na výjimky/.
Kde je vůle, tam vede i cesta.
Karel Cabalka
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Kulturní rubrika

Varhanní koncert ve ZLÍNĚ

Dne 28. 2. 2010 jsem měla možnost navštívit varhanní koncert v evangelickém
kostele ve Zlíně. Náš spoluobčan pan Ladislav Moravetz zde nejen představil sborník
duchovních písní s názvem „ Chvalčovské miniatury“, jehož je zároveň i autorem, ale
rovnou vybrané písně bravurně předvedl. Kdo měl zájem, mohl se přidat se zpěvem.
Jelikož církevní písně vznikají jako oslava Boha a jsou tvořeny pro obyčejné lidi,
chytil se každý, kdo alespoň trochu chtěl. Znovu jsem si uvědomila, že varhany jsou
natolik specifický nástroj, který neuslyšíte nikde jinde. Jejich majestátní zvuk bývá
plným právem spojován s kostelem, protože varhany a církevní písně prostě patří
k sobě. Pan Moravetz zkomponoval předehry k duchovním písním v souladu s různými žánry, jako jsou například sacro-pop, swing, jazz a etno.
„Církev jako multigenerační společenství je zároveň prostředím, které církevním
hudebníkům nejen  umožňuje, ale také od nich očekává šikovné kombinování starého s novým. Není důvod upínat se k jedinému církevnímu tradičnímu stylu, neboť
každý žánr, který hudební vývoj přinesl, má své přednosti a meze. Přestože v evangelické církvi začíná platit estetické pravidlo, že neexistuje žádný styl, který by byl
plně sakrální, nebo styl, který by byl pro bohoslužby zcela nepatřičný, je dobré mít na
mysli vzkaz apoštola Pavla „Vše ať slouží ke společnému růstu.“ Oslava Hospodina a
společný růst, to jsou cíle, které tato sbírka sleduje.“  Tolik citát z představené sbírky.
Pochopila jsem jednu věc, pan Ladislav Moravetz, jakožto celocírkevní kantor
Českobratrské církve evangelické, je člověk, který v sobě spojuje obrovský hudební
talent, duchovní zaujetí a osobní charisma. V jeho přítomnosti, stejně jako v přítomnosti jeho manželky Ester, se cítíte dobře a ani pro to nemusíte nic dělat. Vážím si
spoluobčanů a lidí, u kterých o skutečné duchovnosti není pochyb.
Jitka Dostálová
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Výstava „ Krása dřeva“

Ve středu 17. 2. 2010 se konala vernisáž výstavy Krása dřeva, která je umístěna
v Městské galerii v Holešově. Byl to hezký zážitek! Vystavovatelky jsou převážně chvalčovské ženy, které vytváří dřevořezby pod vedením paní Evy Prázdné
(V. Trefílková, Z. Žouželková, J. Jurášková, A. Křiváková, D. Holubová a I. Drdová).
Kolektiv si dal jméno Dřevotvorky.
Spoluvystavovatelem je Střední škola dřevařská a obchodní z Bystřice pod
Hostýnem. Je úžasné, co dokáže lidská ruka! Nádherný dobový nábytek s vkusnými doplňky. A to udělali maturanti! Přiznám se, že jsem byla velmi hrdá na naše
Chvalčovjanky. To se musí vidět a jako laik musím říci, že jen žasnu, co za poměrně
krátkou dobu dokázaly z kusů dřeva vytvořit. Inu,když se chce, tak jde všechno!
Výstava končí 21. března 2010. Nevím, jestli to ještě stihnete, ale ti, kteří na vernisáži nebo výstavě byli, se mnou určitě souhlasí, že to stálo za to.
Jana Fürstová

Klárka Janečková v křesle v pro hosta

Ve čtvrtek 18.3.2010 se v salónku hotelu Říka uskutečnil křest nové knihy „Srdce
v písku“, jejíž autorkou je naše spoluobčanka Klára Janečková. Hned na začátku
si neodpustím poznámku. Shodou okolností jsem měla možnost zúčastnit se křtu
této knihy také v Praze, v Luxoru, paláci knih. Paní Janečková se tady těšila velké
účasti a vstřícnosti čtenářů. A ne jinak je tomu i v jiných městech, např. v Bratislavě,
Plzni, v Brně. Ovšem na Chvalčově? Co byste řekli? Spisovatelka Klára Janečková
významně reprezentuje naši obec a náš region po celém Česku. To je sice evidentní, ale myslím si, že místní lidé podléhají předsudkům, různým vlivům a pomluvám
natolik, že jim tento fakt nedochází. Nicméně večer se i přes nízkou účast vydařil.
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Pan Starosta jako správný kmotr
pokřtil knihu slivovicí, a ačkoliv se
nejprve poněkud ostýchal pronést
proslov, nakonec by mu jeho projev mohl závidět leckterý básník.
Klára mluvila také o svých předešlých knihách, její myšlenkový záběr
a rozhled je skutečně obdivuhodný.
Krásně to vystihla jedna z návštěvnic křtu slovy: „ Těch několik knih,
to je spousta prožitých životů.“ Ano.
A nejlepší je přesvědčit se na vlastní
kůži a knihy si přečíst.
Inteligentní a kultivovaný projev
naší mladé spisovatelky paní Kláry
Janečkové tak při příležitosti křtu
knihy odstartoval cyklus neformálních besed se zajímavými lidmi. Nápad Alžběty Fürstové s „Křeslem pro hosta“ je
zajímavý a zaslouží si dík. Stejně jako ochota, se kterou vyšel tomuto nápadu vstříc
pan Karel Volek a personál hotelu Říka. Pevně věřím, že Křeslo pro hosta se ujme a
bude sloužit nám všem k milým a obohacujícím setkáním.
Jitka Dostálová

Otevírání studánek

Neděle 21. března
2010 byl dnem, kdy
se u studánky před
Sklenářovým na Říce
sešlo mnoho našich
občanů. Využili tak možnosti vidět na vlastní oči
dvě studánkové víly, jak
obrovským klíčem otevřely pramen vody pro letošní sezónu. Nechyběla
ani univerzální slivovice,
zpěv, proslov a dobrá
nálada zúčastněných.
Tu mohli navíc všichni
zúročit při zpěvu lidových písní v salónku na
Říce, kam se aktéři po
akci odebrali. Jo a letos
ani nepršelo, takže jaro
v plné parádě. A voda? Ta
ať slouží všem!
31

Zamyšlení na téma předsudky

Setkáváme se s nimi dnes a denně, někdy jako oběti, jindy jako jejich zdroje.
Někdo k nim inklinuje více, někdo méně, nicméně nikdo se jim nevyhne úplně. Co
mám na mysli? Předsudky.
Existuje jich celá řada: rasové, náboženské, etnické, pracovní, předsudky ohledně věku, pohlaví atd. Vybrala jsem pro dnešní úvahu jeden druh předsudku, který
má zelenou, aniž konkrétní jedince kolikrát vůbec napadne, že se stali jeho otroky.
Intelektuální svět versus svět materiální.
Nejprve si trochu objasněme, co je to vlastně předsudek. Nebudu vás zatěžovat
odbornými výklady tohoto slova, kdo má zájem, může si kdykoliv tento pojem ve
slovníku vyhledat na internetu. Zdravý selský rozum říká, že už ze samotného složení slova před-sudek je jasné, že jde o soud, který vytváříme dříve, než vůbec danou
osobu či věc poznáme. Když například zaslechnu, že paní A je drbna, ovlivní mě tato
informace, aniž paní A vůbec znám. Pokud mám sklon brát informace z druhé ruky
vážně, budu k paní A automaticky přistupovat jako k drbně. Pokud mám rozum a na
informace z druhé ruky nedám, vytvořím si názor na paní A až na základě své osobní
zkušenosti s ní. Problém je, že přejaté informace působí podvědomě. Předsudek
se promítá do komunikace a je to především náš postoj, který určuje, jak budeme
dotyčného vidět. Většinou je to tak jednoduché, že to, co CHCI vidět, to taky nakonec
uvidím. Se skutečným člověkem to mívá pramálo společného. A pokud jsem navíc
ještě lenoch líný, kterému se nechce hledat i jiné stránky dotyčné osoby, zůstanu
spokojena s informací, že toto je drbna, tamto opilec, ten zas jen žvaní, ta se pro
samý bordel doma nehne… vytvořím škatulky, ale pozor! Uvězním v nich samu sebe.
Platí tu jedno pravidlo: Kdykoliv si pustím televizi a začnu komentovat, že ten politik
je vůl a ta zpěvačka s prominutím kráva, tak i kdyby to byla stokrát pravda a ten politik
byl doopravdy vůl a ta zpěvačka doopravdy kráva, budu to vždycky především já,
koho tento postoj poškozuje.
Takže intelektuální svět versus svět fyzický. Jak je vůbec možné, že tak často
a tak silně stojí proti sobě? O lidech, kteří se pohybují především v intelektuálním
světě, například spisovatelé, umělci, vědci, nebo filozofové, jsem tolikrát slyšela, že
jsou to lidé, kteří NIC neumí a NIC nedělají… Ano, většina intelektuálů opravdu neopraví auto, a pokud někdo žije většinu života v panelovém bytě, je celkem logické, že
neumí topit v kotli. Muž, který rozumí počítačovým softwarům, běžně instaluje počítačové programy, má právo nevědět, jak se kácí stromy nebo leje beton. Jen hlupák
si může myslet, že spisovatelka, která vydává knihy… NIC nedělá… Kdo nechápe,
co to obnáší napsat knihu, kolik energie, práce, času a myšlenek to stojí, může si to
sám zkusit. Žena, která se živí a žije intelektem, není přece méněcenná jen proto,
že neumí pořádně navařit. Nebo ano? Uvědomme si prosím, že každý z nás se rád
podívá na pěkný film, přečte si časopis, pustí muziku nebo televizi. Tyto věci nepadají
samy z nebe. K tomu jsou potřeba lidi, kteří třeba hodiny, dny „čučí“ do zdi a nedělají
NIC, protože prostě přemýšlí. „Ona si čte, místo aby vařila! No to je hrůza!“ Jak je
možné, že takové předsudky opravdu existují? Pokud chce někdo napsat například
scénář k filmu, musí mít spoustu věcí načteno a čtení je pro spisovatele normální
práce. Je přece naivní očekávat, že existuje člověk, který umí všechno a pohybuje
se v obou světech jako ryba ve vodě. Od kuchaře nebo řidiče také neočekáváme,
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že čte Dostojevského a cituje Shakespeara. Na druhou stranu, pokud si intelektuál
nebo tzv. vzdělanec ve své pýše myslí, že je něco lepšího než obyčejný člověk,
který „maká“ rukama, je to hlupák, i kdyby měl deset titulů a deset vysokých škol.
I on si přece dá dobrý řízeček v teplé hospůdce. A ten řízeček musí někdo připravit.
A ten někdo stojí třeba deset dvanáct hodin v kuse nad obrovským sporákem a
večer potřebuje spíše namazat unavené nohy než diskutovat o politické a ekonomické situaci Kambodže. Nebo si zkuste prosedět celý den za“kasou“ v Albertě.
Možná se budete divit, jak rychle vás přejdou úvahy o etnických čistkách a jejich
podstatě. Budete rádi, pokud se vám podaří usnout, aniž se vám před očima míhají
„ do zblbnutí“ cenovky a bankovky. Anebo se zkuste po práci s nadšením zahloubat
do Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, pokud za den dokážete přenosit tunu
tvárnic a neshoří vám u toho svaly a ruce.
Tak to prostě je. Svět je rozdělen, aby se vzájemně doplňoval, inspiroval a tvořil
jeden celek. Každý inteligentní člověk to ví. Proto si váží činnosti a poctivé práce
ostatních. To je také nejúčinnější způsob, jak se bránit nákaze v podobě předsudků
a jak zabránit jejímu nebezpečnému šíření.
Jitka Dostálová
V podzimním čísle zpravodaje vyšel článek „Every body smokes marihuana.“ Můj
záměr napsat článek, podotýkám o kouření marihuany, neměl být odsouzením existence této rostliny a nebyl ani odsouzením lidí, kteří ji „hulí“. Vznikl na základě mé
osobní zkušenosti, která byla natolik tvrdá, že k nějaké relaxaci u travky bych se teda
už v životě neodvážila. Pokud se někomu podobná destrukce z kouření marihuany
vyhýbá, patří mezi tu šťastnější a vyrovnanější část populace. Otevírám toto téma
znovu. Řada reakcí, která se ke mně donesla, jasně ukazuje na skutečnost, že se
článek spousty lidí přímo dotýká. Bohužel, většina proběhla za mými zády. Myslím,
že je to škoda. Různorodost názorů je normální věc, jsem přesvědčena, že seriózní
debata bývá smysluplnější než kritika, popřípadě pochvala za zády autora. Článek
paní Bronislavy Malčikové je právě takovým otevřeným názorem, který si zaslouží
zveřejnění. Už pro samotný fakt, že marihuana je zde nahlížena z naprosto odlišného
úhlu pohledu.

Marihuana není jen zlo...

Máme sice k dispozici spoustu informačních materiálů, ale to nějak neznamená,
že by mnozí z nás byli informovaní.Většina lidí ani na to nemá čas si tyto informace
přečíst a raději se spokojí s názory druhých, ať už jde o přátelé nebo média atd. Je
dobře známé, že opakovaná lež se stává přijímanou pravdou, a v případě marihuany
je to dvojnásob.
Žádná jiná rostlina nebyla v moderní době tak démonizovaná a pomlouvaná, ale
přitom žádná nebyla pro lidstvo tak užitečná.
A právě v její prospěšnosti a užitečnosti tkví pravý původ dnešních zákazů.
Je ale otázka, pro koho a proč je nebezpečná?
Určitě každý z vás se někdy setkal anebo alespoň slyšel slovo marihuana.
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Spousta lidí vidí marihuanu jen jako drogu, která se kouří, aby dotyčné osobě zvedla
náladu a mohla se smát a bavit bez zabrán (no prostě být „zhulený“), ale tomu tak
vážně není.
Stejně jako v dávné minulosti i v dnešní době je konopí využito pro své výrazné
léčebné účinky.
Nejen v případě vážných nemocí, ale přináší i úlevu a rychlé hojení u drobných
poranění, jako jsou oděry, popáleniny, kousnutí hmyzem. Ale i při běžných zdravotních problémech, jako jsou hnisavá ložiska, akné, lupénka, výrony či zhmožděniny.
Zvláště dobře se osvědčuje při léčbě civilizačních nemocí a chorob spojených se
stářím. Na rozdíl od mnoha klasických léků nemá tato přírodní medicína téměř žádné
vedlejší účinky. Naopak u většiny lidí vyvolává pocit pohody a dobré nálady.
Od roku 1999 je i v České republice legální pěstování odrůd konopí, které se
většinou vzhledem neliší, ale nemají psychoaktivní látky (THC) - tzv. TECNICKÉ
KONOPÍ.
Já sama mám s konopím vlastní zkušenost. Trpím tzv. atopickým ekzémem, celý
život mě lékaři léčili obvyklým způsobem - léky na bázi hormonů a kortikoidů. Po pár
dnech léčby vždy problémy ustoupily, ale ne na dlouho a vždy s vedlejšími účinky.
Mast z konopí používám asi dva roky a léčba je rychlá, hlavně účinná a dlouhodobá.
Vyzkoušela jsem také výrobky z technického konopí od firmy CUTIS HELP (k dostání v lékárně), ale za sebe můžu říct, že nejsou tak účinné jako mast vyrobená doma
z konopí obsahující složku THC.(Tím nechci tvrdit, že nepomáhá vůbec.)
V posledních letech byla vypracovaná řada vědeckých studií, které potvrdily účinnost konopí v medicíně, a dokonce se na trhu objevil nejeden lék vyráběný z konopí
(nikoliv v ČR).
V USA se konopí používá již dlouhá léta v moderní klasické medicíně. Firma
Marinol vyrábí lék, který pomáhá při chemoterapii u pacientů léčících se s rakovinou
a výrazně snižuje vedlejší účinky léků na HIV/AIDS. To, co se vědci snaží již celá léta
dokázat, už však dávno známe u čím dál větší populace lidí, kteří konopí používají,
ať už k tomu jsou vedení touhou po relaxaci nebo vyhledávají jeho léčebný efekt.
Konopí má pro laika až neuvěřitelný potenciál průmyslového využití v mnoha
průmyslových odvětvích. Jeho semena a vlákna se používají na výrobu celé řady již
zavedených a na trhu úspěšných produktů. Z vlákna se vyrábějí velmi kvalitní textilie,
ale i papír, který má větší kvalitu než papír ze dříví a který především pomaleji stárne.
Vyrábí se z něho i stavební materiál, používá se na výrobu plastů. Je také vhodné
pro výrobu motorového paliva a biomasy. Z konopného semene se vyrábí olej, který
je výchozí surovinou pro celou řadu vysoce kvalitní kosmetiky. Konopí je taky velmi
hodnotnou plodinou pro rekultivaci povrchových dolů a pozemních skládek, protože
vytahuje z půdy těžké kovy a vytváří bohatou vrstvu humusu. Zemědělci si již dávno
všimli, že konopí odpleveluje jejich pole a zhodnocuje půdu.
Výzkum v oblasti konopí jde mílovými kroky kupředu a je již zřejmé, že většina
produktů z fosilních paliv by se jím dala nahradit. Můžeme jen spekulovat, jaká cesta
to bude, ale je již jasné, že bude znamenat naprostý převrat v našem životním stylu.
Myslím si, že v takové situaci by změna životního stylu byla pro naše lidstvo dobrý
byznys, a konopí je jeho nedílnou součástí.
(informace čerpány z www.marihuana.cz)
Bronislava Malčiková
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V červencovém čísle jsem požádala spoluobčany o příspěvky do našeho zpravodaje. Ráda bych poděkovala všem, kteří na tuto výzvu reagovali. Paní Ilona Kotasová
z Kroužek přinesla povídku své vnučky, v té době žačky základní školy. Příjemné
počteníčko.

Jak se nuda nevyplácí

Můj bratranec Jarek a já jsme dobrými kamarády, už od našeho narození. Dělali
jsme spoustu věcí společně, ale jak jeden z nás dostal něco lepšího než ten druhý,
i když šlo třeba jen o rohlík, ani jeden z nás neznal slitování. Ale i přesto všechno
jsme na sebe nedali dopustit. Každý den jsme se zas nemohli dočkat, až se uvidíme.
Jednou v zimě, když byla venku celý den tma, jako kdyby se ani nerozednilo, a lilo
jako z konve, jsme se hned ráno sešli u naší babičky. Celý den jsme si poslušně hráli
a vyzkoušeli snad všechny způsoby na zabavení. Babička má totiž perfektní velký
dům, přeplněnou půdu se starým haraburdím, kde se vždycky nějaký ten poklad
najde, a spoustu dobrých nápadů. Takže snad ani není možné se u ní nudit. Jenže
ten den nám zrovna nějak došla fantazie a babička měla něco na práci, takže nám
nemohla poradit. Taková nuda, to je pro sedmiletá děcka nepředstavitelně velký problém. Když jsme už opravdu neměli co na práci, chytili jsme, jak mamka říká, roupy
a začali vymýšlet samé blbosti. Nakonec jsme si našli zábavu ve vyhazování věcí na
lustr. Vypadalo to asi takhle: Vzali jsme si své čepice, šály a rukavice. Začali jsme
s nimi skákat po sedačce a vyhazovali je na světlo. Tam se naše oblečení zachytilo,
my vylezli na stůl, stáhli je a tak se to pořád opakovalo. Celkem zdařilé a zábavné.
Ale jen do té doby, než nám to začalo v místnosti povědomě smrdět a ze světla se
linul černý kouř. Snažili jsme se odtamtud oblečení co nejrychleji dostat. Na stůl jsme
postavili na sebe dvě „štokrlata“ a židli a já jako vyšší jsem se snažila z naší provizorní věže na oblečení dosáhnout. Na tohle jsem byla i já příliš malá. Ani jednoho
z nás nenapadlo, že bychom mohli zhasnout světlo, a tak jsme chtě nechtě museli
běžet pro babičku. Naštěstí všechno dobře dopadlo, ale jen pro celý dům, ne pro
nás. Výprask, který následoval, byl opravdu strašný. Snažili jsme se sice schovat na
rohovou lavici za stůl, ale byla jsem pomalejší, takže na mě babička dosáhla a skoro
všechno jsem odnesla já. Co nejrychleji jsem si sbalila svoje saky paky a s velkou
vypálenou dírou na šále a ožehnutou bambulí utíkala domů.
Dnes už se tomu všichni jenom smějeme. Ale vážím si naší babičky, že z nás
ještě nezešílela a obdivuji její dům, že naši dlouholetou okupaci bez větších problémů ustál.
Lucie Sedlářová, 9.A

Historie chvalčovských hospod

1. část
Jistě bude zajímavé připomenout si podniky, které vždy zasahovaly do života
občanů naší obce. Byly to hostince, pohostinství, restaurace, jak byly oficiálně
nazývané. Obecně se však říkalo: „Šel do hospody.“Takových podniků zde bylo a
je doposud několik. Za řadu roků je na nich vidět značný vývoj. Změnu za ty roky
zaznamenaly nejen hostince, ale i jejich hosté, návštěvníci.
Pro svoje vzpomínání jsem se snažil většinou marně zjistit konkrétní data a
letopočty od založení podniků, chtěl jsem zaznamenat změny majitelů a provozova35

Hotel Říka v prvních letech po vystavění, asi rok 1935

telů. Pro dnešní povídání tak musí postačit termín „asi“ podle vlastní paměti, nebo
podle vyprávění jiných pamětníků.
Na území naší obce bylo pohostinských podniků pět. Tři ve Chvalčově Lhotě a
dva na Chvalčově, mimo podniky v Lázních a na Sv. Hostýně. Tak to bylo již před
první světovou válkou. Služby, které hostince nabízely a poskytovaly, byly stravování,
občerstvení a zábava.
Připomenu zařízení v hostincích, které už dnes neuvidíme. Takovým byl na příklad
ruční kompresor, kterým se vháněl vzduch do sudů s pivem. Obvykle vedle vchodu
do sklepa bylo ke kompresoru litinové kolo s pořádnou klikou. Pivo dovážely pivovary v těžkých dubových, řádně vysmolených sudech s obsahem padesát litrů. Jako
kluci jsme pozorovali, jak zaměstnanci pivovaru váleli sudy z auta a shazovali je na
zem na velkou gumovou pneumatiku a dále otevřeným příklopem je dopravovali do
hostinského sklepa. Připojování potrubí od sudu k pípám na pultu říkali narážení.
Po naražení se muselo přidat do sudu tlakového vzduchu, aby pivo z pípy řádně
vytékalo a pěkně pěnilo. Tak to bylo, dokud tu nebyla elektrifikace. Potom byl ruční
kompresor všude nahrazen elektrickým zařízením. Dubové sudy byly těžké a drahé,
proto se později přešlo na sudy hliníkové. Když bylo zjištěno, že hliník je zdravotně
závadný, tak byly zavedeny dnešní sudy z nerezové oceli. Na výčepním pultě bývaly
pípy, ze kterých se točilo světlé pivo desítka, dvanáctka a pivo černé. Labužníků na
černé pivo bývalo dříve více než dnes. Ve druhé světové válce bylo zavedeno pivo
jen sedmistupňové a žádný výběr. Hlavními dodavateli sudového i lahvového piva
pro naše hostince byly pivovary holešovský a přerovský. Holešovský pivovar byl
někdy po druhé světové válce zrušen. Z nealkoholických nápojů byly nabízeny limonády, kterým se u nás říkalo sodovky a čirá voda s bublinkami – sifon. Prodávaly se
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různé druhy likérů, říkalo se jim „gořalky“. Víno si zákazníci objednávali méně často.
Cigarety bývaly v hospodách o nějaký desetník dražší než v trafikách.
Míry nápojů v hostincích nebyly v desetinném dělení v decilitrech jako dnes. Pivo
bylo podáváno v půllitrech, menší míra bylo malé pivo, to byla třetina litru. Málo
obvyklý byl tuplák, byl to litr, tedy dvě piva. Tvrdé lihoviny se měřily na štamprle,
osminky či osmičky a dále to byly čtvrtky – čtvrtlitry. Každá větší míra vždy byla
dvojnásobek předchozí.
Stravování v hostincích využívali většinou v létě letní hosté, během roku jenom
náhodní návštěvníci a osamělí občané. Místní hosté, hlavně muži, se scházeli
v hostincích k posezení při pivečku a na kus chlapské řeči. Zajímavé byly skupinky
karbaníků, ti se pravidelně scházeli na mariáš, taroky, žolíky. Hrávalo se obvykle o
desetihaléře. K hráčům se rádi přidávali svými radami znalci a odborníci – „kibici“.
V době 2. světové války, kdy bylo více méněcenných peněz, hráli někteří karbaníci
hazardní hru, zvanou očko. To byla velmi jednoduchá hra pro libovolný počet hráčů.
Vsadilo se proti banku, když přišly dobré karty, hráč vyhrával, při špatných kartách
prohrával. Hra byla úředně zakázána, ale v koutku se potají hrávalo. Další skupinou
byli hosté, kteří se občas nebo při různých příležitostech zastavili na čtvrtku režné
pro zlepšení chuti do práce. Hůře na tom byli alkoholici, kteří chodili sami, nebo se
potkávali v hospodě. Výsledek byl mnohdy takový, že nemohli ani trefit domů a ještě
v opilosti tropili ostudu. Zajímavé je, že v hostincích byly ženy jako hosté vzácné, a
to jen v doprovodu mužů.
V pořádné hospodě nechyběl kulečník. Ten jsme jako mladí hoši ovládali také. Já
jsem ve hře moc nevynikal, protože jsem do hospody nechodil často. Ve třech hostincích byly také kuželny.Ve všech hostincích se pořádaly taneční zábavy a v zimě
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Hostinec Pod Lipami v letech před první světovou válkou. Tehdy jako hostinec u Zábranských.

plesy. Taneční zábavy a plesy každoročně končily pochováváním basy a nastala
doba postní, která končila Velikonocemi. Při tanečních zábavách byla vždy obsazena i okna zvenčí maminkami tanečnic a zvědavými ženskými, kterým nemohlo nic
ujít (klepnami). Taneční zábavy navštěvovali také přespolní tanečníci. Často s nimi
vznikly i potyčky, když se místním nelíbilo jejich chování, nebo velký zájem o některá
děvčata. Dlouho se připomínal výrok Rusavjanů: „A esi sa chcete biť, tož sme heen!“
To by bylo o hostincích všeobecně.
Každý hostinec se však lišil svým prostředím, obsluhou, čistotou, druhem hostů,
obsluhujícím personálem a podobně. Proto měl každý host svoji oblíbenou hospodu,
kam rád chodil. Jak jsem se již zmínil, v naší obci bylo pět pohostinských podniků,
tak si každý vybral. Každý hostinec měl svůj název, který se obvykle měnil se změnou
provozovatele.
Na horním konci naší obce je velmi solidní podnik hotel Říka. Současní majitelé jej
nazvali svým jménem a čteme na jeho boční zdi nápis: „Hotel Říka, rodina Volkova“.
Původně tu byla hospoda s názvem „Na Sklepě“.Za hospodou do hostýnského svahu
byl vybudován velký sklep. Ten sloužil nejen jako sklep, ale hlavně jako chladírna.
Hostinec Na Sklepě byl už starý a sešlý, proto byl v letech 1927 zrušen a zbourán.
Vchod do sklepa ve svahu byl uzavřen velkými dveřmi. Posledním nájemcem nebo
majitelem té hospody byl pan Lešínský. Po postavení silnice přes Chvalčov na
Tesák byl v roce 1932 postaven na tom místě velmi pěkný a na svoji dobu moderní
hotel Říka. Na výstavbě hotelu se prý podílel pivovar Litovel. Prvními provozovateli
hotelu byli Vrajovi. Byla to doba třicátých let , kdy se Chvalčov stal známým střediskem letních hostů. Část hostů byla ubytována v hotelu, ale velká část v privátních
domech. Na jídlo chodili do hotelu nebo do jiných restaurací. V letní sezóně tu ve
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středu a v neděli odpoledne hrávala hudba. Na malém pódiu venku u vchodu hrálo
pět hudebníků pro dobrou pohodu oblíbené šlágry tehdejší doby. K tanci se hrávalo
večer v sále.
Pro zábavu, hlavně místních hostů – kuželkářů – byla postavena u hotelu dřevěná
kuželna. Byla v místech dnešního parkoviště. My, malí kluci, jsme jako diváci vysedávali v blízkosti kuželek a pozorovali , jak koule kuželky sráží. Zajímavý byl také
pohled na hráče. Ne každému se podařilo vždy dobře trefit. Hráč si kouli odborně
vybíral podle svých zkušeností. Koule byly různých velikostí a váhy. Do plné devítky
kuželek šel koulí větší, na dobíjení zbývajících jedné nebo dvou kuželek bral kouli
menší. Bavili jsme se pozorováním, jak si hráč kouli vybíral. Pohladil ji v ruce, přimhouřeným zrakem se podíval na kuželky, rozběhl se a hodil. Pozoroval, jak koule
běží, a přitom se nevědomky různě nakláněl, jako by tu kouli ještě řídil. Znali jsme
také řadu odborných výrazů. Když koule zavadila o boční mantinel, to byl „vangl“,
shození kuželek se nepočítalo. Když jedním hodem shodil všech devět kuželek, to
bylo „hurá“ a stavěč si běžel pro padesátník. Kuželky stavěli kluci, kteří si tak vydělali
při velkém provozu i pár korun. O činnost stavěče byl mezi kluky velký zájem. Hráči
hráli obvykle o pivo. Tím byli odměňováni vítězové. Nakonec měli dobrou náladu vítězové i poražení. Dodnes vidím ve vzpomínkách úspěšného a vytrvalého kuželkáře
pana Vilu Šajera. Ve válečných letech zájem o kuželky ochabl, kuželnu několik let
neopravovali a pak zrušili.
Po Vrajových se před 2. světovou válkou stal nájemcem hotelu pan Srkala. Vedl
si velmi dobře. Na počátku okupace byl zatčen a domů se už nevrátil. Zahynul v koncentračním táboře a stal se první chvalčovskou obětí 2. světové války. Co mu bylo
kladeno za vinu, nevím, ale přitěžující okolností jistě bylo, že mu utekl syn, aby bojoval v zahraniční armádě proti německé Říši. Vedení hotelu převzal na krátkou dobu
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druhý syn pana Srkaly. Po zbytek války byl hotel zavřen. Nějakou dobu zde byli ubytováni němečtí vojáci, kteří hlídkovali v obci a po silnici k Tesáku. Stravovali se sami.
Po válce se hotel vzpamatoval, až se asi v roce 1955 stal vedoucím pan Puček.
Jeho rodina hotelem žila. Výborná kuchyně a obsluha a příjemné posezení přilákaly mnoho hostů. O nedělích býval hotel doslova obležen návštěvníky. V paměti
mnohých zůstalo nejen dobré jídlo, pivo a poctivá chvalčovská zmrzlina, ale i přání
„dobrou chuť“ napsané hořčicí na okraji talíře s dovedně naservírovaným jídlem.
I když hotel patřil LSD Jednota , Pučkovi se k němu chovali, jako by patřil jim. To
nebývalo běžné.
Po Pučkových přišel vedoucí pan Karlík, manžel dcery Pučků, pak krátce vedl
hotel pan Bartošek. V roce 1991 nastoupil jako vedoucí hotelu pan Volek ještě pod
firmou Jednoty. Než při privatizaci v roce 1998 hotel koupili manželé Volkovi, byl
podnik nějakou dobu zavřen.Volkovi pak ještě asi na půl roku provoz neobnovili a
provedli nutné opravy, úpravy a vylepšení celé budovy i jejího okolí. Opravený hotel
„prohlídl“ a Volkovi jej začali provozovat už jako majitelé. Hotel, který má dnes název
„Hotel Říka, rodina Volkova“, vedou velmi úspěšně.
Druhým pohostinským podnikem ve Chvalčově je hostinec Pod Lipami. Původní
názvy hospody byly tvořeny podle jmen majitelů, např. hostinec U Zábranských, hostinec U Solařů apod. Byl postaven někdy před první světovou válkou. Za mého dětství byl nájemcem pan Běhal. Potom přišel nájemce pan Solař. Pocházel z Mrlínka a
byl v té době svobodný. Asi v roce 1936 se ženil. Pamětníci vzpomínali, že se v den
svatby točilo u Solařů pivo zadarmo. To už se pomalu blížila okupace a druhá světová
válka. Pan Solař byl velmi šikovný a podnikavý člověk. Pro potřeby hostince si pořídil
malé auto Aero 50 a na to si vyrobil korbičku. Tak si dopravoval z Bystřice bedny
s limonádami, lahvovým pivem a vše, co bylo třeba k provozu.Vedle pohostinství
začal také obchodovat s palivovým dřívím. Pořídil si k tomu pár koní a najal čeledína
Evžena. Dále zaměstnával dva pracovníky na řezání malých prkének z bukových
polen a špalíků na dřevoplyn-válečný benzín. Prkénka prý prodával výrobcům pastí
na myši. V hostinci obsluhovala většinou jeho paní a nabízela dobrá jídla ze své
kuchyně. Ve válku obsluhoval u Solařů také pan Květák.
Sál v hostinci je velký. Byl vhodný pro taneční zábavy a skládací jeviště bylo pro
divadelní představení. V zimě, když se muselo topit a hostů bylo méně, přehradili
sál španělskou stěnou a tak ho zmenšili. Hostinec si koupil pan Solař od pana
Zábranského, to už bylo po válce. Po znárodnění připadlo pohostinsví Jednotě.
Později se pan Solař rozvedl a dělal taxikáře v Bystřici. V pohostinství se vystřídala
řada provozovatelů. V tomto období jsem bydlel s rodinou ve Frenštátě. Když jsme se
s manželkou vrátili na důchod na Chvalčov, tak jsem si velmi rád zašel do hospody
Pod Lipami na pivo a na kus řeči se svými vrstevníky. Takovým milým společníkem
byl pan Tonda Charvát. Svými znalostmi a paměťmi to byla kronika Chvalčova a
okolí. Měl už také dost roků, moc mu nechybělo k osmdesátce. Jednou mi a mému
bratru velmi polichotil svým výrokem:“S klukama Skýpalovýma si velmi rád povykládám.“ Kluci se svým věkem blížili sedmdesátce. Časem naše řady prořídly a s tou
mladší generací už to nebylo ono.
Hostinec Pod Lipami má dobrou pověst a své stále příznivce. V současné době
je majitelem pan František Sedlář. V hospodě je příjemné posezení, pestrý výběr
nápojů i jídel. Před restaurací je za teplého počasí vyhledávané posezení na zahrádce pod markýzou.
Příště se k tématu hospod vrátíme.
Ing. Josef Skýpala
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„Strom je dobrodincem člověka, a proto hřeší každý, kdo stromy svévolně
kazí a kdo se o rozšíření stromů sázením a pěstováním nestará.“
Jan Wunder
Dáváme si otázku - začne jaro jako obvykle, nebo přijde hned léto, jak říkají někteří
odborníci. Zahrádkáři se s tím musí vždy vyrovnat, ať je průběh jakýkoliv.
V únoru jsme oslavili kulatiny přítele Jirky Slavíka. Ještě jednou mu přejeme pevné
zdraví a více optimismu do života.
V pátek 26.2.2010 v 17 hod. se konala VČS ZO, kde jsme se zároveň seznámili
s odrůdami broskví, meruněk, slivoní, ořechů, mandloní, lísek (promítání).
Hned 27.2.2010 v 9 hod. se někteří účastní školení ve Frýdlantu n.O. v DOMĚ
ZAHRÁDKÁŘŮ. Přednášel zde Jan Maizl ze Žiliny-Tepličky na Slovensku. Zahrady
má tři v 380 m.n.m., věnuje se zahrádkaření 25 let a pěstuje 150 odrůd. Rovněž pěstuje hrozno „Perma kultura z Austrálie. Před 25 lety to přišlo k nám. „Úcta k přírodě,
využívat ji, ale ne zneužívat.“ Velmi poučné, vše ověřeno praxí. Dva měsíce ovoce
sbírali v 6 lidech a uložili do sklepa. Zároveň zde prodávali zahrádkáři podnože jabloní
z Polska, rouby, Kristalon Start, Květ 50.-Kč,dále přípravky Mospilan, Discus, Calypso
za velmi dobré ceny.
Signalizační zpráva č. 1 nás upozorňuje na kadeřavost broskvoní. Od 3.3.- postřik
je nutné provést, když teplota je vyšší než 7°C, a celý strom se musí „vykoupat“- přípravek Kuprikol 50, Champion 50 WP nebo před rašením možno použít Sulku, která
účinkuje i proti roztočům. Při dešti nutno opakovat. Dále je nutné ošetřit proti houbomilce česnekové, larva vyžírá krčky rostlin. Ošetření při 10°C, po 14 dnech opakovat
– možno použít zálivku. Přípravky Karate Zeon 5SC (0,05%); Reldan 40 EC (0,0125%).
Dne 6.3.2010 v 8 hod. udělal chybu ten, kdo se nezúčastnil semináře „Zelenina na
zahrádce lepší než v supermarketech?“ Program byl přímo nabitý a přednášející byli
z UP (Univerzita Palackého) Olomouc, Zahradnická fakulta Lednice, SZPI Olomouc.
Mýty a pověry v ochraně rostlin. Přednáška na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ
12.3.2010 v 16 hodin. Přednášejícím byl ing. Jaroslav Rod, CSc. – rostlinolékař, který
napsal několik publikací a zároveň dopisuje do několika odborných časopisů (s promítáním). Sešlo se nás 26, i z Bystřice p.H přišli posluchači.. Dle účastníků byli velmi
spokojeni, i když přednáška skončila v 19 hodin.
Hned nato 13.3.2010 jedeme na košt vína do Čejče, kde slavili zahrádkáři 50 let
svého založení. Sešlo se zde 599 vzorků vína, z toho 29 odrůd bílých, 2 odrůdy růžových a 19 odrůd červených vín. Šampiony výstavy vína ročníku 2009 bylo bílé víno
HIBERNAL, červené ZWIEGELTREBE. Předseda ZO ČZS Zdeněk Stávek nás zároveň pozval na sobotu 14. srpna 2010 od 11 hod. na den otevřených sklepů a besedu u
cimbálu „POD BÚDAMA“. Další košty jsou každou sobotu až do 25.5., výběr je velký a
je potřeba si správně vybrat.
Přednáška J.A. Zentricha „Byliny v prevenci“ se koná 20.3.2010 od 17 hodin
v DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ v Holešově. Všichni jsou srdečně zváni.
17. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma Děti na zahrádce, kategorie – kresba, malba apod. nebo polytechnická práce. Uzávěrka prací do 31. března 2010.
Apelujeme na rodiče či prarodiče. Každá škola či územní sdružení může zaslat pouze
10 prací v každé kategorii.
Přichází nám Velikonoce, oslava nového života, zároveň je to svátek jara. Země
se probouzí a začíná kvést novou jarní energií. Všechno je čerstvé, svěží a panensky
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neposkvrněné. Člověk má pocit, že stačí jen sedět na zahradě, usmívat se a dát si něco
dobrého s lidmi, které má rád. Opak je ale pravdou.
Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ se koná v Holešově 30.4.2010 od 9 hodin
v DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ. I my zde přispějeme svou trochou do mlýna.
Poradna pro zahrádkáře – Český rozhlas 2 Praha, každý sudý týden ve středu ve
14.30hod.(15min.); 17.3. Jaroslav Kraus “Pěstitelské opatření u meruněk a broskvoní
na jaře.“; 31.3. Ing. Jan Růžička „Pěstování rostlin bez použití chemie“; 14.4. RNDr Jiří
Žlebčík „Uplatnění fazolí na zahrádkách“; 28.4. Josef Materna „Výsadba jiřinek a jejich
pěstování“; 12.5. Ing. Ondřej Fous „Komponujeme anglické rabato;“ 26.5. Ing. Michaela
Křepinská „Ochrana trávníků proti plevelům a mechu;“ 9.6. Ing. Alena Heinrichová
„Péče o muškáty během léta“; 23.6. Jiří Hlaváček „Závlaha levně a rychle.“
Výstavy: 17. – 21.3. 2010 „ZEMĚDĚLEC 2010“ Lysá n.Labem; 19. – 21.3.2010
1. jarní výstava „Velikonoce v podzámčí“ Holešov; 26.3. – 4.4.2010 výstava orchidejí
České Budějovice, dům kultury-Senovážné nám.; 22. – 25.4.2010 FLORA OLOMOUC;
25.4.2010 Slivkošt Pavlovice u Přerova; 1. – 2.5.2010 Květiny a keramika Křenovice,
společenský sál u Vyškova; 1. – 9.5.2010 FLORIA JARO 2010 Věžky u Kroměříže.
Přímí předplatitelé časopisu „ZAHRÁDKÁŘ“ v březnovém čísle dostali přílohu
knihovnička „Letničky a dvouletky“ a salát hlávkový polní „MARŠÁLUS“ ze SEMA
Smržice.
Pár pranostik:
„Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.“ „Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.“
„Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.“
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj

Blíží se velikonoční čas. Každý člověk má právo vnímat velikonoční svátky
podle svého. Někdo jako vítání jara, někomu se spojují Velikonoce se šmigrustem
a slivovicí, jiný vidí jejich přednost ve dni volna navíc. Přesto všechno neuškodí připomenout si, že Velikonoce podobně jako Vánoce jsou svátky především duchovní.
Pod pojmem duchovní nemám na mysli svátky některého z náboženství, ale svátky
ducha. Pokud si člověk myslí, že je jednorozměrná bytost, je touto myšlenkou uvězněn. Chápe své tělo jako alfu a omegu veškerého žití, tělu přizpůsobuje většinu
svých potřeb. Ostatní lidi vidí také jako těla a z této perspektivy vnímá život jako děj,
který se odvíjí mezi hranicemi narození a smrti. Duch spí. Pohled z vyšší perspektivy,
který automaticky zabírá větší část celku, čeká na své probouzení. Obrazně řečeno,
je to podobné, jako když člověk fascinován svou vlastní fotografií , už není schopen
vnímat, že to není ve skutečnosti on, koho na papíře vidí. Pozoruje svou podobu a
zapomene, že to je jen zachycený odraz skutečnosti. Teprve když mu tento omyl
začíná být zřejmý, duch zavrní, protáhne se a rozhlédne kolem. Člověk pak s údivem
zjistí, že hmotný svět a fyzická existence není zdaleka vším, jak si doposud myslel.
Nové jaro může začít. Jsem přesvědčena, že v této oblasti nás všechny čeká ještě
spousta příjemných překvapení.
Přeji dětem, ať si užijí pomlázky, dospělým tak akorát slivovičky a všem dohromady velikánské slunce, ať už se konečně zazubí nad naší vesnicí.
Mgr. Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
Nikdy nevíš co přijde dříve,
jestli příští den, nebo příští život.

budhistické přísloví
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