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Mikulášská jízda
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Milí čtenáři,
Dnešní úvodník bych ráda věnovala otázce kultury naší obce. Je pravda, že se

na Chvalčově nic pořádného neděje, nebo je náš kulturní život v rámci možností
kvalitní?

Jsem přesvědčená, že vždy všechno začíná u jedince. Kultura obce je zrcadlem

každého z nás. Pokud má člověk pocit, že se tu nic neděje, může si být jistý, že to
v něm se nic neděje. Kultura existuje od nepaměti a je to velice důležitá součást

lidské existence. Osud, dobro, zlo, láska, důvěra, vina, trest, čas, víra, krása, to
všechno jsou abstraktní pojmy, které prostřednictvím umění a kultury člověk vědomě vyjadřuje. Touto schopností se člověk odlišuje od dalších savců, tato schopnost

předpokládá cit a inteligenci patřící pouze lidem. Umění umožňuje člověku naplnit

touhu po vyjádření sama sebe, napomáhá sdílet osudy s jinými lidmi, orientovat se a

ujasnit vztah člověka k přírodě, k Bohu a vesmíru. Kulturu si lze také představit jako
most, po kterém lidské vnímání přechází z hmatatelných jevů tohoto světa do těch

neviditelných souvislostí naší existence. Libovolně tam a zase zpět. Každý člověk a
každá obec by si měla hýčkat drahokam, kterým kultura je.

Přiznám se, když jsem jezdila před lety na Chvalčov z Prahy jen na návštěvy

k rodičům, patřila jsem k lidem, kteří mají pocit, že se tu toho zas až tolik neděje.

Naštěstí má neznalost věcí nikdy nesklouzla tak hluboko, že bych kritizovala ty
ostatní. Prostě jsem se tak nějak úplně normálně nudila a pocit prázdnoty sváděla
na okolnosti. No a vida, uplynulo pár let a situace se otočila. Najednou nejsem tím,

kdo se dívá na ostatní a na jejich činnosti zvenčí, najednou jsem tím, kdo tyto činnosti
spoluvytváří. A ejhle? Když máte věci vymýšlet, zařizovat a organizovat, okamžitě
vidíte, že se tady toho děje tolik, že i půlka toho by vám bohatě stačila. Znovu jsem

se přesvědčila, že pravda je věc optiky. Nevymlouvejme se na ostatní. Pokud má

někdo pocit, že tady „chcípl pes“, tak ať něco zorganizuje. Najděme, co by nás bavilo, a dotáhněme to do konce. Kdo nám v tom brání? Jsem přesvědčená, že i zarytý

kritik, až uvidí, kolik je za sebemenší akcí úsilí a práce, si příště rozmyslí kritizovat
či vysmívat se lidem, co se na kultuře obce aktivně podílí. A pro mě osobně je takovým milým, tichým překvapením, že nezištných lidí bylo, je a já věřím, že i nadále

bude v naší obci dost. Jsou to často nenápadní, skromní lidé, kteří zadarmo a přes

všechny překážky (od nepříznivého rozpočtu až po nepříznivé počasí) drží kulturu
naší obce nad vodou. Díky všem.

Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 12. 2010
RO projednala a rozhodla:
• 2/3 a doporučuje ZO zadat vypracování monitorovací zprávy na akci“Zkvalitnění
volnočasových aktivit“ Ing. Petře Symerské ze Zlína za cenu 25 000,--Kč.
2/5
a odkazuje majitelky rekreační nemovitosti č.ev. 190, žádající odstranění
•
stromů z obecního lesa u jejich nemovitosti na ustanovení zákona č. 289/1995
Sb.,§22.
• 2/6 a souhlasí s uložením el. kabelu v délce 12 m do obecního pozemku parc.
č.1163/6 v k.ú. Chvalčov pro manžele Bořka a Magdalenu Müllerovy.
• 2/7 a souhlasí s uzavřením smlouvy na poradenskou činnost při přechodu na
nové účetníctví s fou Audit – Müller.
• 2/8 že ceníky za poskytované služby a pronájmy zůstanou ve stejné výši jako
před 1.12.2010, budou tedy upraveny tak, aby DPH bylo součástí stávající ceny.
• 2/11 a souhlasí se zhotovením kolekce fotografií jaro, léto, podzim, zima z obce
Chvalčov. Cena za kus včetně autorských práv bude 200,--Kč.
• 2/13 o termínu konání zasedání zastupitelstva obce na den 17.12.2011 v 17.00
hodin. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu pro r. 2011 a rozpočtového výhledu na r. 2013.
• 2/14 a jmenuje školskou a kulturní komisi RO ve složení: Mgr. Jitka Dostálová,
předsedkyně, členové: Anna Adámková, DiS.,Milena Kynclová, Magdalena
Dostálová ml., Ivana Zábranská, Alžběta Luhan Fürstová, DiS., Mgr. Zdeněk
Hnila, Mgr. Martina Schönwälderová, Mgr. Jaroslava Adamcová a Miroslava
Tvarůžková.
• 2/15 a jmenuje jako oddávající pro civilní sňatky v matričním obvodu Chvalčov
starostu obce Ing. Antonína Stodůlku a místostarostku obce Jiřinu Hurtovou.
Místnost určená k obřadům je obřadní síň OÚ Chvalčov, den určený k obřadům
je sobota.

•
•
•

RO bere na vědomí:
2/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
2/4 zhotovení pasportu místních komunikací na území obce Chvalčov.
2/9 informaci Ředitelství silnic Zlínského kraje o tom, že obec Chvalčov je definitivně finančně vypořádaná s uvedenou organizací po stavbě „ Silnice II/437, Most
ev.č. 437-027 Chvalčov“.

•

RO ukládá:
2/12 místostarostce provést organizaci inventarizace obecního majetku za rok
2010 tak, aby byly fyzické inventury provedeny do 20.12.2010.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 1. 2011
RO projednala:
• 3/6 a rozhodla, že obec Chvalčov požádá pro r. 2011 Úřad práce v Kroměříži
o 4 pracovníky pro veřejně prospěšné práce.
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3/8 a rozhodla o opravě účelové komunikace u rod. domu č.p. 664, kde vytéká
voda z lokality luk pod Hostýnem. Oprava bude provedena v jarních měsících
r. 2011.
3/9 a doporučuje ZO schválit věcné břemeno na pozemku parc.č. 1146 v k.ú.
Chvalčov pro fu FVE 6, s.r.o,. Brno za jednorázovou úhradu 3 000,--Kč.
3/10 a nemá výhrady ke konání „Královského plesu“ v hospodě U Králů dne
14.01.2011.
3/11 a souhlasí s pronájmem velkého sálu KD, ve Chvalčově pro Domino Zlín,
Mateřské centrum Chvalčov na 13.3.2011 pro konání dětského karnevalu. Cena
za pronájem bude 750,--Kč.
3/14 a rozhodla o pokračování v bezúplatných pronájmech kulturního domu pro
všechny akce společenských organizací a registrovaných skupin občanů se
sídlem na území obce ve volebním období 2010-2014.
3/16 a doporučuje zastupitelstvu odprodat pozemek parc.č. 489/6 v k.ú. Chvalčova
Lhota za stejných podmínek, jaké měli předcházející kupující.
3/17 a souhlasí s pronájmem velkého sálu KD velkého sálu p. Vojkůvkovi
z Bystřice pod Hostýnem k pořádání diskotéky ve dvou termínech s tím, že nájem
bude uhrazen předem a bude zajištěna pořadatelská služba.
3/19 a rozhodla o příspěvku ve výši 500,--Kč na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami se sídlem v Bystřici p.H. v r. 2011.
3/22 a jmenuje komisi SPOZ pro volební období 2010-2014 v tomto složení:
předsedkyně Jana Fürstová, členky Marie Bílá, Alena Kučerová, Ingrid Oprštěná,
Jaroslava Procházková, Alena Vinklárková, Miroslava Zábranská.
RO bere na vědomí:

3/2 kontrolu usnesení z 1.12.2010.
3/3 darovací smlouvu na stavbu „Lávka pro pěší ve Chvalčově“ v lokalitě Říka,
která byla zbudována na základě smlouvy o poskytnutí podpory z Podprogramu
na podporu obnovy venkova 2005.
3/5 informaci o kolaudaci kanalizace v ul. Javornické.
3/7 kladné vyhodnocení opravy autobusové zastávky v Lázních Zemědělským
intervenčním fondem v Olomouci.
3/13 a/výsledek kontroly matriční agendy našeho úřadu se závěrem, že není třeba
žádných opatření, vše je pečlivě vedeno na požadované úrovni.
b/ výsledek kontroly Finančního úřadu Kroměříž na provozování výherních hracích přístrojů. I tato kontrola byla bez závad, proto nebyla nutná žádná nápravná
opatření.
3/15 vrácení pozemku parc.č. 489/6 v k.ú. Chvalčova Lhota obci. Obec má předkupní právo. O způsobu odprodeje rozhodne nejbližší zasedání ZO.
3/18 poděkování Diakonie Broumov občanům za příspěvky do humanitárních
sbírek, které se v obci konaly v r. 2010.
RO ukládá:

3/4 místostarostce zajistit nové dopravní značení pro místní komunikace na podnět Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž.
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Usnesení ze zasedáníí zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 17. prosince 2010

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

3.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
3.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 29.11.2010 do
17.12.2010.
3.5 a schvaluje návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2011 jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši 15 038 000,00 Kč, schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a peněžitých darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, jaké
jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu. Schvaluje závazné ukazatele
rozpočtu dle tabulkové části materiálu Návrh rozpočtu.
3.6 a schvaluje návrh rozpočtového výhledu finančního hospodaření obce
Chvalčov na rok 2013 s příjmovou částkou 15.600 tis. Kč a výdajovou částkou
rovněž 15.600 tis.Kč.
3.7 a schvaluje rozpočet Podhostýnského mikroregionu na rok 2011 jako přebytkový ve výši 477,5 tis.Kč v příjmové části, 451 tis.Kč ve výdajové části a financování ve výši 26,5 tis. Kč.
3.8 a schvaluje rozpočtový výhled hospodaření PMR na rok 2012 až 2014 v projednaném znění.
3.10 a schvaluje vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví.
3.11 a schvaluje, aby u dotačních žádostí podávaných společenskými organizacemi se sídlem v obci obec vystupovala jako partner projektu a uzavírala smlouvy
o partnerství neobsahující majetkové a finanční závazky.
3.12 a schvaluje pořízení pasportu komunikací firmou Geometra Opava včetně
softwarového vybavení na základě jednotkové nabídky. Rozsah zpracování pasportu účelových komunikací upřesní rada obce.
3.13 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010 v projednaném znění.
3.14 a schvaluje zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci
v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt stezka pro pěší, jehož
zpracovatelem bude Ing. Petra Symerská.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

3.3 kontrolu usnesení č.2/2010 ve volebním období 2010 -2014 ze zasedání ZO
Chvalčov dne 29.11.2010.

Vítáme mezi nás nové občánky:
KUBANÍK František
LANGER Jan
CHLÁPKOVÁ Silvie

narozen
narozen
narozena

22. 12. 2010
12. 01. 2011
23.01.2011

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí!
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Řady chvalčovských občanů opustili:
NAVRÁTIL Josef
KREJČÍ Ludmila
RIGÓ Štefan
BUBEN Lukáš

53
99
46
23

let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vítání občánků
v listopadu loňského roku jsme přivítali nové občánky naší obce, kteří se narodili
v roce 2010. Ještě jednou rodičům a příbuzným gratulujeme a miminkům přejeme
hodně štěstí a radosti na životní pouti.

7

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolil bych si provést stručnou bilanci obecní výstavby a stavebních údržeb za
uplynulý rok, to v prvé části příspěvku a záměry obce v téže oblasti na rok 2011
v části druhé.
Největší stavbou roku 2010 byl projekt dostavby technické infrastruktury v uličce Sborné – plyn, kanalizace, vodovod včetně rekonstrukce uliční komunikace
s celkovou cenou téměř 3 miliony Kč. Druhou infrastrukturní stavbou byla výstavba
kanalizace v ulici Javornické za téměř 2 300 000 Kč. Obě stavby jsou zaplacené,
zkolaudované a předané k užívání. Následuje několik menších projektů podpořených dotacemi od různých dárců: projekt modernizace hasičské zbrojnice
s názvem „Hasičská zbrojnice v novém“ za cca 500 tis. Kč, oprava oplocení a
dětský koutek na fotbalovém hřišti s názvem „Dárek pro hřiště“ za 560 tis., autobusová čekárna („Veřejné prostranství Lázně“) za 160 tis. Kč, projekt „Úprava
tůní v lokalitě mokřad nad OÚ ve Chvalčově“ za 23 tis. Kč, rekonstrukce pomníku
„Socha Panny Marie s Ježíškem“ na rohu ulice Nové a Na Kamenci za 45 tis.
Kč a můžeme sem počítat i projekt s názvem „Moderní zázemí TJ Chvalčov“
(rekonstrukce šaten a umýváren na fotbalovém hřišti), který sice uskutečnila tělovýchovná jednota, ale s přispěním a pomocí obce, za téměř 600 tis. Kč. Kromě
toho obec nechala opravit vozovku v ulici Poutní včetně pouličního osvětlení celkem za cca 350 tis. Kč a nechala provést běžné opravy komunikací a propustí za
cca 150 tis. Kč. Celkem obec získala 1 177 648,00 Kč dotací na stavební projekty.
I přes výraznou investiční činnost posledních let má obec zaplaceny veškeré
pohledávky a do roku 2011 nastupuje bez jediné koruny dluhu.
Na rok 2011 je připraven projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení podél
hlavní silnice od budovy obecního úřadu po ulici Novou s předpokládanou cenou
2 200 000 Kč. Půjde o výměnu stožárů, lamp i elektrického vedení. Podle okolností a finančních možností bude zahájena etapa budování chodníku v úseku od
základní školy směrem k ulici Na Kamenci. Na projekt je vydáno stavební povolení
v právní moci. O jak velký úsek stavby půjde, záleží na finančních možnostech
obce. Rovněž se rýsuje možnost požádat o dotaci na nákup univerzálního kolového traktoru pro potřeby lesního hospodářství. Na uvedené projekty se obec
zúčastní soutěže o přiznání dotací. V případě neúspěchu bude stavět za své do
výše možností obecního rozpočtu.
Dlužno podotknout, že žádosti obce o dotace na projekt „Revitalizace veřejných
prostranství“ a „Amfiteátr – centrum volnočasových aktivit“ byly v rámci loňských
výzev ROP neúspěšné. V letošním jarním termínu bude obec žádat o dotaci na
projekt odpadového centra, kde je žádost na Státní fond životního prostředí již
zpracovaná. V případě úspěchu by tato stavba proběhla v roce 2012.
Přeji všem do nového roku zdraví, optimismus a elán do života i do práce.
Ing. Antonín Stodůlka
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Z naší obce

I když některé dotace byly zveřejněny v minulých číslech zpravodaje, uvádíme
jejich souhrn na tomto místě:

Přiznané dotace v roce 2010 pro obec Chvalčov
Název projektu
Dárek pro hřiště (oplocení, dětský koutek)
Rozpočtová cena:
559 000,00 Kč (vč. DPH)
Přiznaná dotace:
300 000,00 Kč
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Chvalčov- hasičská zbrojnice v novém
470 050,00 Kč (vč. DPH)
316 000,00 Kč
SZIF -Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Úprava tůní v lokalitě mokřad nad OÚ ve Chvalčově
22 392,00 Kč (vč. DPH)
22 392,00 Kč
Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Renovace pomníku socha Panny Marie s Ježíškem
45 000,00 Kč (vč. DPH)
20 000,00 Kč
Zlínský kraj

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Veřejné prostranství Lázně
157 486 Kč (vč. DPH)
107 006,00 Kč
SZIF – Místní akční skupina Podhostýnska,o.s.

Název projektu:
Rozpočtová cena:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Moderní zázemí TJ Chvalčov
578 000,00 Kč (vč. DPH)
412 250,00 Kč
SZIF – MAS Podhostýnska, o.s.

Dále obec získala dotace ze státního rozpočtu na:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši
Volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu PČR ve výši
Výdaje spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací ve výši
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23 000,00 Kč
35 000,00 Kč
8 920,00 Kč
364 777,00 Kč

Schválený rozpočet obce Chvalčov pro rok 2011
PŘÍJMY
0000

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné
činnosti
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 1211 Daň z přidané hodnoty

1 976 000 Kč
2 079 000 Kč
137 000 Kč
2 924 000 Kč
500 000 Kč
3 947 000 Kč

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků,plnění funkcí lesa
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
0000 1341 Poplatek ze psů

3 000 Kč
732 000 Kč
23 000 Kč

0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

130 000 Kč

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

2 000 Kč

0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
0000 1361 Správní poplatky

70 000 Kč
- Kč
20 000 Kč

0000 1511 Daň z nemovitosti

1 114 000 Kč

0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

- Kč
485 000 Kč

000

**

Daňové příjmy celkem

14 142 000 Kč

103

**

Lesní hospodářství

339

**

Ostatní činnosti v záležitostech kultury a sděl.
prostředků

30 000 Kč

361

**

Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství

450 000 Kč

363

**

Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků

20 000 Kč

372

**

Nakládání s odpady

66 000 Kč

617

**

Regionální a místní správa

631

**

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

**

Nedaňové příjmy celkem

200 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

100 000 Kč
30 000 Kč
896 000 Kč
15 038 000 Kč
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VÝDAJE
1032

**

Podpora produkčních činností v lesním hospodářství

150 000 Kč

1036

**

Správa v lesním hospodářství

2143

**

Cestovní ruch

2212

**

Pozemní komunikace - chodník, demolice č. p. 3

1 732 000 Kč

2221

**

Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

115 000 Kč

2310

**

Pitná voda

100 000 Kč

2321

**

Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace
Javornická

300 000 Kč

3113

**

Základní školy - příspěvek na ZŠ II.stupeň

240 000 Kč

3119

**

Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání
ZŠaMŠ

3314

**

Činnosti knihovnické

60 000 Kč

3319

**

Ostatní zál. kultury -

50 000 Kč

3326

**

Ochr.památek a péče o kult. dědictví

50 000 Kč

3341

**

Sdělovací prostředky - místní rozhlas

100 000 Kč

3349

**

Sdělovací prostředky - zpravodaj

3392

**

Zájmová činnost v kultuře - KD

3399

**

Sbor pro občanské záležitosti

80 000 Kč

3419

**

Tělovýchova - příspěvek TJ

60 000 Kč

3412

**

Sportovní zařízení v majetku obce, správce TV

270 000 Kč

3429

**

Zájmová činnost a rekreace

120 000 Kč

3543

**

Zdravotnické programy - příspěvky zdrav.postiž.

3612

**

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

3631

**

Veřejné osvětlení - rekonstrukce VO

3632

**

Pohřebnictví, hřbitov B.p.H.

3633

**

Výstavba místních inženýrských sítí

60 000 Kč
20 000 Kč

3639

**

Komunální služby, výkupy pozemků Kroužky

3721

**

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

**

Sběr a svoz komunálních odpadů

3727

**

Prevence vzniku odpadů, odpadové centrum

3745

**

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň VPP
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1 532 000 Kč

65 000 Kč
500 000 Kč

3 000 Kč
300 000 Kč
2 200 000 Kč
130 000 Kč
50 000 Kč
700 000 Kč
56 000 Kč
900 000 Kč
20 000 Kč
800 000 Kč

4351

**

Sociální péče, pečovatelská služba

70 000 Kč

5512

**

Požární ochrana, dobrovolná část

6112

**

Zastupitelské orgány

1 250 000 Kč

6171

**

Regionální a místní správa

2 200 000 Kč

6310

**

Služby peněžních ústavů

6399

**

Ostatní finanční operace - platba daně za obce

6409

**

Ost. neinvest. dotace veřejným rozpočtům přísp.
PHMR

110 000 Kč

90 000 Kč

VÝDAJE CELKEM

500 000 Kč
55 000 Kč
15 038 000 Kč

FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.
účtech

0 Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených
prostř.

0 Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM

0 Kč

Okénko nejen do školy

I tentokrát byl přelom podzimu a zimy velmi bohatý na rozmanité školní akce.
A že jich nebylo málo…

Chvalčovský advent, předvánoční tvořeníčko

Od pátku 19. listopadu do neděle 21. listopadu   2010 nás příjemně vánočně
naladila výstava Adventní inspirace, jejíž součástí bylo tentokrát i předvánoční tvořeníčko. Obě akce sklidily bezpochyby velký úspěch, jenž se projevil nejen počtem
návštěvníků, ale i výbornou atmosférou, která po dobu trvání v kulturním domě
panovala. Tvořeníčko vzbudilo velký
zájem jak u dětí, tak i dospělých. Velké
díky samozřejmě patří paní učitelce A.
Martínkové a maminkám dětí z naší
školy, které se s námi do této tvůrčí dílny
se zájmem pustily.

Mikulášské odpoledne

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 k nám
(sice předčasně, ale buďme rádi, že
vůbec) dorazil Mikuláš se svou družinou.
Příjemně strávené odpoledne jsme za
doprovodu písniček, tanečků a básniček
se zimní tématikou prožili z velké části
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Mikulášská besídka ZŠ a MŠ
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díky maminkám, které se za podpory učitelů naší školy velmi dobře zhostily rolí organizátorů. Mikulášské odpoledne určené především těm nejmenším se velmi vydařilo
a snad se do budoucna stane důstojným nástupcem Perníkového odpoledne, které
bylo kouzelné nejen svou tradicí, ale i vůní perníku, jež se v době jeho konání linula
celým sálem kulturního domu.

Zimní olympiáda

Díky ladovské zimě, která ještě před Vánocemi panovala, jsme mohli uskutečnit
tradiční zimní olympiádu. Ta proběhla 15. prosince 2010 na všem dobře známém
kopci Matúšek. Hlavním úkolem našich závodníku bylo překonat rychlost zvuku a sjet
na bobech vyznačenou trať co možná nejrychleji. Rychlost zvuku překonána nebyla,
ale i tak byly časy našich závodníků více než výborné. Nejrychlejšími závodníky se
stali: Matyáš Moravetz, Berenika Teličková a Pavel Gabriel. Věříme, že v příštím
ročníku budou opět padat rekordy.

Vánoce v Domovince

Náš sboreček pod vedením paní učitelky A. Konečné i tento rok navštívil
Domovinku v předvánočním čase, konkrétně ve čtvrtek 16. prosince 2010. Děti
vystoupily s pásmem vánočních písní a koled. Doufáme, že všem návštěvníkům tak
dobu adventu ještě více zpříjemnili.

Vánoční čtení na dobrou noc

Jestli je škola tak veselá a plná radosti i přes noc, jsme se odhodlali vyzkoušet
21. prosince 2010. A našli jsme jednoznačnou odpověď – je. Letošní čtení na dobrou
noc zaznamenalo opravdu velký zájem a téměř ve stoprocentním obsazení jsme
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celou noc statečně přečkali. Školou
nás pod hávem noci prosvětlené
jen září zapálených svíček provedly
pohádkové postavy, které měly pro
děti nachystané zajímavé pohádkové úkoly. Všechny děti zvládly úkoly
i uložení se do provizorních postýlek
na výbornou.

Vánoční muzicírování

Hned druhý den, tedy 22. prosince 2010, po noci strávené na
karimatce se naše škola rozezněla
vánočními melodiemi. Muzicírování
tentokrát dostalo vánoční kabátek a
více než 25 začínajících zpěváků a
muzikantů nám předvedlo své umění. Oceněni byli Daniel Měrka, Alenka Šelepská,
Ondra Jakubec,  Erik Schönwälder,  Jolana Krejčová, Erik Luňáček, Bára Luňáčková
a Sarai Mošťková.

Tříkrálový turnaj ve vybíjené

Tradiční turnaj ve vybíjené byl letos uskutečněn přímo 6. ledna 2011. Zúčastnila
se ho spolu s dalšími čtyřmi družstvy i naše základní škola. Chvalčovský tým oslaben
nemocí našich klíčových hráčů se jen tak nedal a  bojoval do poslední chvíle. Krásné
páté místo si jistě zaslouží velké uznání.

Jedeme, nezastavujeme…takže co nás čeká v příštích dnech a měsících?

27. ledna 2011 – zápisový den do MŠ a ZŠ
29. ledna 2011 – Discoples VII aneb vzpomínej…
4. února – pololetní prázdniny
14. – 18. února – jarní prázdniny
26. února 2011 – dětský karneval
Srdečně vás zveme na výše uvedené akce a těšíme se na setkání s vámi. Dále
bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří nás po celý minulý rok podporovali a
pomáhali nám. Velmi si toho ceníme. Teď už nezbývá nic jiného, než všem čtenářům
popřát krásný nový rok plný zdraví, milých zážitků a hlavně úsměv, prosím…
Za žáky i zaměstnance
Kristýna Pavlíčková

Malé zamyšlení

Za léta strávená ve funkci ředitele základní a mateřské školy jsem zažil všelicos.
Věci rozumné a logické, ale také paradoxní či nepochopitelné. Těch druhých tak
nějak přibývá.
Při listování posledními Učitelskými novinami jsem se, pokolikáté už, citelně
zarazil. V periodiku se objevily zprávy o nápadu ministerstva školství s podporou
výzkumného ústavu pedagogického. O co že to má jít ? Nejen v rámci šetření
finančních prostředků by bylo nanejvýš vhodné prosadit, aby alespoň malé školy a
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školky sídlící v jedné budově, mohly spojit ranní pobyt dětí mateřské školy a školní
družiny. Vhodné prý i z důvodů adaptačních, sociálních apod. Tak zase jednou něco,
co nadzvedává ředitele ze židlí a deptá jejich mnohdy načatou nervovou soustavu.
Před léty jsme totiž přesně tento způsob využívali i ve Chvalčově. Pak přišla doba
vytváření školních vzdělávacích programů (ŠVP) zvlášť pro školu, školku a družinu a
nešťastná věta v legislativě „MŠ je určena pro děti předškolního věku“.
A najednou to nešlo. Prý bychom těžko plnili ŠVP, který má každé zařízení jiný. Ale
ruku na srdce. Jak asi plnit ŠVP v brzkých ranních hodinách při různých příchodech
dětí? A tak mnohdy fungujeme brzy ráno s několika dětmi zvlášť ve školce a zvlášť
ve škole. A najednou to zase půjde?
Asi se opravdu ta velká politika odcizuje běžnému životu. Málo jsou vyslyšení
obyčejní lidé, kteří prožívají ten pravý každodenní život. Možná chybí důvěra v jejich
schopnosti či nápady a návrhy. Mnohdy, díky společnému cíli kantorů, rodičů a veřejnosti, opravdu víme, co je pro děti dobré a co ne. A ne vždy k tomu potřebujeme
návody. Legislativa by měla kopírovat realitu, vytvářet podmínky pro tvořivou práci,
hledání dobrých řešení, a ne vše dělat složitější a nemožnější.
A tak bych mohl pokračovat – nejisté školní vzdělávací programy, přemrštěné a
drahé požadavky na bezpečnost a hygienu, absurdní a často přebujelá administrativa,…
Možná mi to všechno vadí i s narůstajícím věkem. Nevím. Ale přiznám se, toužím
po tom, abych znovu mohl naplno věnovat svůj čas a své síly hlavně dětem. A věřím,
že po témž touží i mí kolegové, a hlavně rodiče a děti samotné.
Jazyk máš jeden, dvé uší máš. Takže než jednou promluvíš – dvakrát naslouchej
– a pak to zvaž. (turecké přísloví)
Zdeněk Hnila, ředitel školy
Rampouch tady, rampouch tam,
mrzne, kam se podívám.
Děti jezdí na saních,
všude leží bílý sníh.
Mrznou tváře, mrznou uši,
sněhulákům mrkev sluší.

Jaro klepe na dveře,
kdo mu asi otevře ?
Otevře mu petrklíč,
jako správný jara klíč.
Potom přijde bledulinka,
která vystrkuje svoje líčka.
A sluníčko zpovzdálí
zdraví děti na stráni.

Sarai Mošťková, 5.ročník

Pavel Gabriel, 5.ročník

V minulých dnech oslavila naše milá kolegyně Alena Konečná kulaté
životní jubileum. Přejeme jí do dalších let pevné zdraví, železné nervy, a
hlavně samou radost s jejími žáky.
Kolektiv ZŠ a MŠ Chvalčov
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Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Ani jsme se nenadáli a máme tu nový kalendářní rok, který jsme zahájili plaveckým výcvikem. Od 13. 1. 2011 opět jezdí přihlášené děti ze třídy Sluníček na
plavání do Přerova. I letos se kurzu společně s námi účastní děti z Mateřské školy
Loukov. Děti absolvují celkem 10 lekcí pod vedením odborného instruktora a učitelek
naší MŠ.
K zimním měsícům neodmyslitelně patří sníh, ale ne vždy máme možnost si ho
užít. V době, kdy píšeme tento příspěvek, využíváme saní, lopat, pouze před školou.
Na „náš“ kopec (Matúšek) je sněhu málo a bohužel hlásí oblevu. Bude-li nám počasí
přát, chystáme oblíbený sportovní den na Matúšku, stavění sněhuláků, pozorování
zvířecích stop ve sněhu, prostě vše, co k zimním hrám patří. Také chceme zkontrolovat, jak naložila zvířátka s vánoční nadílkou. Děti už jsou moc zvědavé, zda si
zvířátka na seně, jablíčkách i mrkvičce, kterou jsme jim ke krmelci pod Kozincem na
Vánoce přinesli, pochutnala.
Naštěstí nemáme pouze činnosti závislé na počasí, a tak děti z obou tříd zhlédnou  
19. ledna divadelní představení „Přijdu včas“ v podání Daniela Taraby. Předškoláci
se moc těší na návštěvu svých kamarádů v první třídě, která je čeká ve středu 26.
ledna, a hlavně na čtvrtek 27. ledna, kdy půjdou k zápisu do 1. třídy ZŠ. Ve stejný
den proběhne i zápis do naší MŠ a stejně jako naši předškoláci i my se těšíme na
nově zapsané děti.
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Hádanka
Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
2. Přesmyčky – najdi ve slovech známého zpěváka a zpěvačku.
LÍBÁ ULICE
GREAT KOLT
3. Sudoku

3
4
7
6
5
1
2
8

1
6
5
2
8

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

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

4. Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslený na obrázku?
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2 7
6 9
1 8
8 3 1 5
7 6 9 4
4 6
8 3
7
4. Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslený na obrázku?

MHD

Řešení z minulého vydání:
1. sněhulák
2. anděl
3. 32,59

4. 40 vanilkových rohlíčků, 40 lineckých hvězdiček,
20 čokoládových srdíček

Ráda bych jménem redakce poděkovala paní učitelce Olejníkové, která pro
nás dlouhá léta bystré hlavičky připravovala a nyní se rozhodla spolupráci ukončit.
Děkujeme a přejeme paní Olejníkové mnoho zdraví do dalších let a také sílu v osobním životě.
Rubriku „Bystré hlavičky“ přebrala paní učitelka Kristýna Pavlíčková z chvalčovské základní školy, která pro nás bude hádanky, křížovky atd. připravovat. Také paní
Pavlíčkové děkujeme za ochotu a přejeme hodně tvůrčího zdaru.
Jitka Kadlecová

Střípky z SOS dětské vesničky Chvalčov

Divadelní představení – 18. 11. 2010

Podruhé od začátku školního roku se děti zúčastnily divadelního představení
v Městském divadle Zlín. Tentokrát to byla pohádka Velké trampoty Kašpárka a
Kalupinky, kteří prošli spolu skoro celý svět, všechno vědí, všechno umí a na vše
mají odpověď. Zlá čarodějka vládla mečem, Kašpárek zas vtipným veršem. A jak to
v pohádkách již bývá, dobro vždy vítězívá. A kdo z dětí nestyděl se, mohl tancem
rozloučit se.

Výroba adventních věnců - 25. 11. 2010

Blíží se Vánoce a s nimi sváteční výzdoba domácnosti. Všichni, kdo měli
chuť a náladu, si mohli vyrobit adventní věnec. Příjemnému odpoledni dodávaly na atmosféře kromě venkovní sněhové nadílky vůně čerstvě nasbíraného jehličí a hudba, která hrála po celou dobu. Děti měly k dispozici připraveny
různé druhy větviček a dekoračního materiálu - šišky, ořechy, sušené ovoce,
šípky, skořici, stužky a svíčky různých barev a tvarů. S pomocí mou a maminky
Romany se děti daly do práce, při které si vyzkoušely nejen svoji zručnost, ale
i kreativitu při aranžování.

Discodance party aneb tancuje celá vesnička - 26. 11. 20101

V odpoledních hodinách se na Tetíně konala discoshow s účastí dětí nejen
z vesničky. Pedagogové ráno vyzdobili sál vším, co svítilo a blikalo. Maminky přichystaly občerstvení pro děti v podobě perníčků, jednohubek, slaného pečiva a
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dětského punče. Ve čtyři hodiny se začaly
v sále scházet děti. Holky nastrojené do
šatů, namalované a načesané sklízely stydlivě obdivné pohledy od kluků. Aby se do
tance zapojily všechny děti, vytvořila jsem
mašinku přibírající stojící i sedící děti, které
ztratily ostych a parket se brzy zaplnil. Celý
večer byl prokládán zábavnými soutěžemi.
První hrou byl oblíbený tanec kolem židlí,
v kterém svedly boj holky proti klukům.
Další hrou byl tanec s jablky, ve kterém si
vytvořené dvojice vyzkoušely své taneční
schopnosti. Největší úspěch měla třetí soutěž, tanec s balónky. Jeden z páru si k noze
přivázal nafukovací balónek, který měl za
úkol bránit, úkolem druhého bylo ostatním
dvojicím balónky zasáhnout tak, aby praskly. Na konci večera plného zábavy proběhlo
vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží, kteří
obdrželi drobné ceny.

Vánoční besídka – 17. prosince 2010

V pátek 17. prosince proběhla v SOS dětské vesničce Chvalčov vánoční besídka.
Zúčastnili se jí všechny rodiny, zaměstnanci vesničky a ředitel holešovského Tesca.
Bohatý program začal v 15 hodin hudebním vystoupením dětí pod vedením pana
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Balgy. Děti nám zazpívaly a zahrály koledy. Program byl prokládán několika soutěžemi. Děti měly například za úkol z jednoho člena rodiny pomocí toaletního papíru
vytvořit mumii, tančit s balónky, předvést pantomimou pohádky apd. Následovalo
taneční vystoupení skupiny Fáridah, která nám zatančila břišní tance. Maminka
Romana si s dětmi připravila divadlo O lišce, zajíci a kohoutovi a maminka Veronika
s malými angličtináři zazpívala písničku Jingle Bells. Ke konci programu vystoupilo
divadlo Řád Červených Nosů s inscenací „Velká detektývská cesta kolem světa“,
která zaujala jak malé, tak velké diváky. Na závěr besídky se dětem předaly dárky
od sponzorů.

Hokejové utkání Přerov-Havířov – 21. prosince 2010

Ve vánočním týdnu jsme se vydali do Přerova na utkání 2. hokejové ligy, ve kterém domácí Zubři přivítali druhý tým tabulky, donedávna ještě extraligový AZ Havířov.
V hledišti se tísnilo 2500 diváků, kteří na zimním stadionu vytvořili fantastickou kulisu.
Po první vstřelené brance domácích začali na led z rukou fanoušků padat plyšáci,
kteří byli poté předáni jako dar do dětských domovů. K vidění byl svižný hokej plný
přesilovek a vynikajících výkonů obou brankářů. Když přerovský kanonýr Kotásek
zvýšil na 2:0, vybuchl stadion nadšením znovu. V závěrečné třetině byla k vidění
i šarvátka mezi dvěma hráči u střídaček a na závěr i třetí gól, který znamenal vítězství
Přerova nad Havířovem 3:0. Dětem se zápas, který měl náboj, líbil a již se těšíme,
až vyrazíme společně na další utkání.
A. Malá, R. Kejík
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Z DZP Javorník

„Na horách, na horách – vzduch je príma a to klíma“
Do nového roku jsme s klienty
DZP Javorník vkročili ryze sportovně. Velké Karlovice, kam jsme
3. ledna odcestovali, nás přivítaly
krásným zimním počasím. Spolu
s kamarády z DOZP Barborka
Kroměříž a kamarády z DZP
z Uherského Brodu jsme si užívali
týden plný radovánek.
Děvčata a chlapci se na svahu
pořádně vyřádili. Ti zdatnější oprášili běžky,   bobování sice zanechalo nějakou tu modřinku, ale
u společného stavění sněhuláka
jsme se  nasmáli úplně všichni.
Cesta za pokladem nám osvěžila znalosti přírodovědy a odměna byla opravdu královská.
Malebnost valašských dřevěnic při našich vycházkách mnohé vracela do časů
minulých. I občerstvení v dobové restauraci bylo téměř pohádkové.
Večery trávené hrou bowling zpříjemnila hra na kytaru a pěkné písničky navodily
tu pravou romantickou atmosféru.
Když jsme 8. ledna odjížděli zpět domů na Javorník, věděli jsme, že tyhle hory byly
prostě super. Tak příští rok zase na shledanou !
Dagmar Šicová
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Zprávičky z KCR DOMINO

V novém roce jsme se opět pustili do pravidelných aktivit. Začalo nové Klubíčko
pro děti od 14 měsíců. V březnu chceme otevřít další pro takto malé děti. Do všech
kroužků a aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku.
V únoru a březnu proběhne nová aktivita PRVák - program rozvojového vzdělávání pro děti od 4 do 6 let. Děti se zajímavou a hravou formou seznámí s životem
vrstevníků v zemích jako je Keňa, Indie, Filipíny, Bangladéš nebo Kambodža. Cílem
tohoto programu je dětem ukázat svět v jeho rozličnosti a pestrosti. Kurz povede
lektorka o. s. ADRA Pavla Žůrková. Začínáme 21. 2. 2011 v 15,15 hod.
V březnu nás čeká dětský karneval. Bude jako vždy plný her, tanečků, soutěží,
tvoření, proběhne přehlídka krásných masek a losování cen v tombole. Těšíme se
13. 3. 2011 od 15 hod.
Informace osobně v KCR DOMINO CHVALČOV – KULTURNÍ DŮM nebo na tel .
604 30 50 55.
E. Egerová

Různé

Upozorňujeme občany na novou vyhlášku o poplatcích, která má účinnost od
1.1.2011.
Pro občany nejdůležitější informací bude to, že poplatek za směsný komunální
odpad se ani pro r. 2011 nemění a je stále pro fyzickou osobu i rekreační nemovitost
ve výši 380,--Kč.
Ve vyhlášce jsou vyjmenovány nové možnosti prominutí poplatku, mimo
tyto nelze žádnou další výjimku učinit.
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci dle čl. 30 písm. b), kteří jsou všichni vlastníky stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci a mají-li trvalý pobyt na území obce a tuto nemovitost
nepronajímají druhým osobám.
b) poplatníci, kteří v kalendářním roce, za který se poplatek platí, nedovrší 1 rok
věku.
a) poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody III.stupně (držitelé ZTP/P).
b) od poplatku jsou osvobozeni poplatníci dle čl. 30 písm. a), kteří se v roce, za který
se poplatek platí, fakticky zdržují nejméně 11 kalendářních měsíců mimo území
obce z důvodu pobytu:
1. v léčebně dlouhodobě nemocných
2. v ústavu sociální péče
3. v azylovém domě
4. mimo území České republiky
5. ve vyšetřovací vazbě, případně výkonu trestu, pokud o osvobození požádají
občané sami (event. jejich nejbližší příbuzní) a jeho důvod prokazatelně doloží
správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku za daný rok.
Obyvatelé DZP Javorník, Duchovní správy Hostýn,č.p.107 a trvale žijící fyz. osoby
v rekreačních střediscích, které mají smlouvu se skládkou ASA s pravidelným odvážením směsného komunálního odpadu.
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Hlavní akce oddílu kopané v roce 2011
1. duben
Aprílový bál – LOS PLAYBOYS KD Chvalčov
28. květen
Dětský den (náhradní termín 4.červen) hřiště
2. červenec Turnaj mužů hřiště
23. červenec Taneční zábava – LOS PLAYBOYS hřiště
13. srpen
Srpnová noc – EXPO hřiště
Co nás ještě čeká v plesové sezóně:
19.2. Myslivecký ples
26.2. Školní dětský karneval
  5.3. Country bál
13.3. Dětský karneval i pro batolata( Domino)
  1.4. Aprílový bál

KD
KD
KD
KD
KD

Dále zveme občany na tyto akce:
  6.3. Masopustní průvod, pochovávání basy před hospodou u Králů.
19.3. Svátek Josefků, sraz u pomníku sv. Josefa na Pasekách, mše v kapličce.
20.3. Tradiční otevírání studánek, sraz u studánky Sklenářka na Říce.
v V pátek 14. ledna 2011 byla v naší obci otevřena nová prodejna manželů Bílých
se smíšeným zbožím. Prodejna se nachází v ulici Svornosti 88, její otevírací doba
je pondělí až pátek v dopoledních hodinách 7.00-11.00, odpoledne od 13.0016.30. V sobotu 7.00-11.00. Neděle zavřeno. Přejeme všem občanům příjemný
nákup v této nové prostorné prodejně.
v Informace k vydání prvního občanského průkazu:
Upozornění pro rodiče, jejichž dítě dovrší v letošním roce 15 let, na nutnost včasného vyřízení občanského průkazu. Podat žádost o vydání prvního občanského
průkazu může občan v den dovršení 15 let věku, nebo jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte na Obecním úřadě ve
Chvalčově – v kanceláři matriky a evidence obyvatel, v době hodin pro veřejnost.

K vydání prvního občanského průkazu jsou potřebné následující náležitosti:

a) Vyplnit ,,Žádost o vydání občanského průkazu“ (žádost musí být v každém
případě opatřena podpisem dítěte - budoucího držitele občanského průkazu).
b) Rodný list dítěte.
c) Osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas dítěte (žadatele).
Nemá-li občan, žádající o první OP žádný z těchto dokladů, požádá o zprostředkování vydání osvědčení o státním občanství České republiky matriční úřad.
Osvědčení o státním občanství vydává pro naše občany Krajský úřad Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně.
d) 1 fotografii pro občanský průkaz (v souladu s § 5) vyhlášky č. 642/2004 Sb.,
ze dne 10.12.2004, kterou se provádí zákon o OP a CD, v platném znění, má
foto ukazovat osobu v předním čelném pohledu, musí odpovídat podobě v době
podání žádosti, osoba musí mít neutrální výraz, zavřená ústa a oči nesmí být
překryté vlasy).
Veškeré doklady je nutné předkládat v originále nebo v ověřené fotokopii.
Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů po předložení všech dokladů
potřebných pro vydání.
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v Česká pošta oznamuje občanům, že vyhověla požadavkům našich občanů a
upravuje pracovní dobu na poště ve Chvalčově od 3. ledna 2011 takto:
Dopoledne denně: 8.00 – 10.00 hodin
Odpoledne denně: 15.00-16.00 hodin, ve středu je otevřeno do 17.00 hodin.
Prosíme o využití pracovní doby, hlavně v odpoledních hodinách. Pokud se tyto
hodiny pro veřejnost nebudou využívat, bude pracovní doba uspořádána tak, jak
byla v r. 2010.

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala panu doktoru Pumprlovi a sestřičce z veterinárního střediska v Bystřici pod Hostýnem za lidský přístup, za ochotu a za všechno,
co pro nás udělal. Letošní, vlastně už loňské vánoční svátky nás opustil náš přítel,
pejsek, kterého jsme moc milovaly. V atmosféře svátků to bylo velmi bolestivé, ale
já navzdory těmto okolnostem považuji uplynulý Štědrý večer za jeden z nejkrásnějších. Mohla jsem na vlastní kůži zažít smysl a poselství Vánoc, které nemá nic
společného s dárky a konzumem. Smrt našeho pejska všechny přítomné na chvíli
spojila oním nevyslovitelným kouzlem, kdy cítíte blízkost jiného člověka, který vám
pomohl daleko více než by musel. Děkuji.
Zuzana Dokoupilová

Ohlédnutí se za vánočním posezením v Domovince ve Chvalčově
Motto: „Nejsilnějším lékem na stáří je láska“. (John Stuart Mill)

Předvánoční posezení se uskutečnilo 17.prosince 2010 a bylo velmi úspěšné. Po
příchodu do svátečně vyzdobené místnosti nás přivítala vedoucí charity paní Ingrid
Vaculíková. Následovalo vystoupení dětí z místní mateřské školy, které pod vedením
pí učitelky J.Tillerové a pí učitelky S. Juráskové krásně zarecitovaly a zazpívaly
vánoční koledy. Malé dětičky pak vystřídaly ty o něco větší, a sice pěvecký soubor
ze základní školy pod vedením pí učitelky A. Konečné.
Po vystoupení jsme si zavzpomínali na dobu našeho mládí a rozpovídali se o tom,
jak jsme Vánoce prožívali ve svém dětství my, nynější senioři. Všichni společně jsme
si pak zazpívali vánoční koledy. Bylo to velmi dojemné. A když se rozsvítil vánoční
stromek, rozhlédla jsem se kolem a viděla, že nezůstalo ani jedno oko suché.
Během celého vánočního programu se o nás vzorně staraly sestřičky z Charity.
Nosily nám dle našeho přání kávu nebo bylinkové čaje. Pochutnávali jsme si také na
výborném vánočním cukroví, které bylo připraveno na stolech.
Na závěr nám sestřičky zazpívaly píseň „Vánoce, Vánoce přicházejí“, paní vedoucí Vaculíková nám poděkovala za hojnou účast a popřála všem krásné Vánoce a
hodně zdraví v novém roce.
Chtěla bych jménem svým i jménem všech zúčastněných srdečně poděkovat
organizátorům za milé a krásné prostředí, pozornost, vlídnost a obětavost, se kterou
k nám dříve narozeným přistupují. Dokazují nám, že i stáří může být krásné, když se
setká s pochopením, vstřícností a láskou.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za nejednu obětavou hodinu při přípravě této vydařené vánoční besídky. Už teď se těším na další setkání v Domovince, a pokud budete
mít čas a chuť, přijďte mezi nás, budeme se těšit.
Jiřina Blažková
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Adventní inspirace

Kulturní rubrika

Vánoční čas je již za námi a před
námi nový rok se svou vždy stejnou
otázkou: Co nám všem ten letošní
rok přinese?
Trochu si zavzpomínejme a přenesme se do týdne před adventem, kdy se v kulturním domě ve
Chvalčově konaly „Adventní inspirace“. Akce, která svým významem
již přesahuje chvalčovský region.
Jako jeden z organizátorů mám
radost, že vládla všude příjemná
předvánoční nálada a návštěvníci
alespoň na chvíli zapomněli na starosti všedního dne. Měli se také na co podívat a
i nakoupit. V pátek slavnostně výstavu odtroubili trubači a zahájil ji starosta obce,
p. Ant. Stodůlka, vystoupila p. učitelka Konečná se svým dětským sborem a manželé
Moravetzovi . Večer byl obohacen moudrým slovem pana faráře. Návštěvníci si mohli
zakoupit různé tradiční řemeslné výrobky z dílen domácích i přespolních výrobců.
Možná, že nevíte, že u nás na Chvalčově své výrobky prodávali a výrobu předváděli
i držitelé titulu „Nositel tradic“, který uděluje ministerstvo kultury provozovatelům unikátních a ojedinělých řemesel.
I sobotní a nedělní program byl pestrý. Děti a nejen děti si mohly vyrobit několik
typů výrobků v dílničkách p.učitelky Martínkové a nazdobit si perníčky, které spolu se
zdobítky poskytla p. Lachmanová.
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Platilo se tvrdou měnou, „ chvalčovskými zlaťáky“, které jste si mohli vyměnit
v místní směnárně.
Tvořeníčko nás překvapilo velkým zájmem návštěvníků, ale občasné návaly
maminky v čele s p. Martínkovou zvládly skvěle.
Velmi hezké byly i expozice školy a školky.
Nechybělo vystoupení hudebně – pěveckého seskupení „Paseky“, zahrála nám
kytarová skupina „Muzikanti“ ze Zlína pod vedením p.učitelky Vlachyňské , vystoupila
folklorní skupina „ Malá Rusava“ pod vedením p. Müllerové, vystoupil sbor p. učitelky
Buchmanové, chvalčovské flétničky a závěrem vystoupil gorolský harmonikář, který
nás pozdravil v gorolském nářečí a povykládal nám gorolskou bajku. Někteří z nás
se jí zasmáli, někteří jsme potřebovali překlad.
K tomu všemu jste si mohli dát v bufetu stylové občerstvení , posedět a povykládat
se známými u „svařáku“ nebo teplé medoviny.
Jako jeden z organizátorů bych chtěla poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli, těm, kdo nachystali a vyzdobili sál i přilehlé prostory, nasvětlili jej, stačili organizovat všechny aktivity a ještě se přitom i usmívat. Což většinou byl tým kolem p. Evičky
Bubílkové, který tuto akci uváděl do života i v předchozích letech.
Pro ty z návštěvníků, kterým se něco nelíbilo, podotýkám, že akci takového rozsahu už dělají profesionálové a že rádi uvítáme každou ruku navíc, která je ochotna
se k nám připojit.
Těším se na vás všechny, jak návštěvníky, tak spolupracovníky na dalších
„Adventních inspiracích“, přijďte s úsměvem a dobře naladěni, my se budeme snažit,
abyste si odnesli s sebou pohodu i nové zážitky.
Ing. Jaroslava Kvasničková

Křeslo pro hosta aneb když se vánice rozhodne překazit vám plány

Dne 1.12. loňského roku byla ta největší fujavice za dosavadní zimu. Postupně
přicházely SMS od lidí, že na Říku nedorazí, protože to prostě nepůjde. Málem pro
vánici nedorazil ani náš host pan Vítězslav Tichý, ale kde je vůle, tam přijde i štěstí.
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Přestože se nás nakonec sešlo jen pár,
debata o filmu trvala tři a půl hodiny a
byla natolik okouzlující, že nikdo nelitoval
své účasti. Znovu jsem se přesvědčila, že
ve filmu neexistuje oblast, kam by člověk
zabrousil a pan Tichý se nedokázal orientovat. Na Říce se tento první prosincový
večer zrodil nápad založit ve Chvalčově
filmový klub. A opravdu to není nereálné!
Pan Tichý je ochoten zapůjčit ze svého
archívu v podstatě kterýkoliv český film,
který by si pár nadšenců promítlo, a pak
třeba při vínečku vedlo debatu. Jsem přesvědčená, že výjimečnou možnost, která
se nám prostřednictvím našeho hosta
nabízí, je nutné náležitě využít. Takže,
filmoví nadšenci, sledujte plakáty, abyste byli informováni, až to vypukne.
(Zájemce upozorňuji, že osobnost pana Vítězslava Tichého byla představena
v rozhovoru v minulém, listopadovém zpravodaji.)
Jitka Dostálová

Mikulášská jízda

Když dal sbor dobrovolných hasičů na vědomí občanům, že se na Mikuláše uskuteční mikulášská jízda, zřejmě nikdo netušil, jak velkolepá tato akce bude. Hasičům
se podařilo vytvořit pekelnou atmosféru především s pomocí bezkonkurenčních
masek a alegorického vozu s kotlem, pod kterým se doopravdy topilo. Sugestivní
náladu dokreslila podmanivá hudba. Vůz s čerty, s Mikulášem a anděly vyjížděl od
obecního úřadu a dorazil k ústavu Javorník. Tady se čertovská výprava dočkala
obzvláště nadšeného přijetí a obdivu. Jsme zvědaví, zda se mikulášská jízda stane
v naší obci tradicí a my se budeme moct každý rok na Mikuláše těšit na tuto originální
podívanou. Hasičům děkujeme a i nadále přejeme hodně tvůrčích invencí a nápadů,
o které je naše obec bohatší.

Předsilvestrovské posezení
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Pro všechny, kteří se chtěli pobavit, zazpívat si a zatancovat, jsme připravili na
konec roku 2010 předsilvestrovské posezení. Navázali jsme na tradiční čaje o páté
pro seniory, ale tentokrát pro všechny generace. Při pestrém programu si mohli
návštěvníci po vánočním shonu aktivně odpočinout. Zavítala k nám s ukázkami
společenského tance živá Stardance taneční školy manželů Šrámkových z Přerova.
Věkový průměr účinkujících výrazně snížila tři Janečkova děvčata s moderním tancem- jak zůstat pružná. Celé posezení zarámovali příjemnou hudbou pro všechny
tradičně dobří Jindra s Mirkem. Všelijakými dobrotami od našich děvčat, kterým chci
ještě tímto poděkovat, i povolebním gulášem pana starosty, jsme si mohli lehce doplnit kalorický výdej po tanci.
Představila se nám také s krátkým úsměvným vystoupením skupinka: „Nemelem,
nemelem, sebrala nám voda mlejn“. Její název nevznikl úplně náhodou a trochu to
rozeberu. Lidé se od nepaměti potýkali s nepřízní osudu a přírodními katastrofami.
Písnička „Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn“ je o tom, že povodně sužovaly naše předky od nepaměti a museli se s jejich následky vyrovnat. K tomu potřebovali dva předpoklady: Umět se rozhodnout a za druhé mít odvahu postavit znovu
mlýn v zátopové oblasti, protože na kopci by nefungoval. A ještě jednu vlastnost
museli mít, a sice nebrat sebe a události vážně, protože jinak by nemohli o přírodní
pohromě vymyslet vcelku veselou písničku. To nás právě inspirovalo k tomu, abychom se převlékli do maškarního – ohromně nás to osvobodí od všelijakých starostí.
Myslíme si, že návštěvníci se připojili a odcházeli s jiskrou v oku.
Na začátku roku 2011 bych rád všem čtenářům za PASEKY popřál co nejvíce
dobrých rozhodnutí, hodně odvahy pro jejich realizaci a nebrat se příliš vážně.
Zpívejte a bavte se s námi při společných akcích na Chvalčově.
Za PASEKY Ing. Alois Kyncl
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Masopust

Milí občané, kulturní komise společně se skupinou Paseky se rozhodla oživit
v naší obci tradici masopustu. A protože to bude pro nás všechny premiéra, ráda
bych vás předem informovala o průběhu akce. Hlavním symbolem masopustu je
rej masek, průvod lidí, který projde obcí. Výcházíme od Kvasničků (dřívě Janováčů,
bývalý pan starosta) z Říky v neděli ve 14hodin dne 6. března tohoto roku. Průvod
půjde směrem k obci a do Lhotky, plánujeme dorazit až k Javorníku. Každý, kdo se
nebojí na sebe něco nahastrošit a přidat se k nám, je vítaný. Všem musím připomenout, že za děti zodpovídají rodiče. Pokud s sebou vezmete nějaký adekvátní
hudební nástroj, bude průvod o to veselejší. Vítáni jsou i ti, co se na masky necítí,
pokud se chtějí přidat „jen tak“, záleží na každém.  Povedeme medvěda. A zvykem
bývá klepat na dveře hospodářství. Hospodyni některá z masek „vezme do kola“, tzn.
zatancují si před vraty. Pokud někdo naleje štamprličku, tím líp. Prosím celá akce se
pořádá pro legraci. Ať otevře jen ten, kdo má pro legraci smysl. Nikdo se nemusí obávat, že budeme obtěžovat, pokud si to nebudete přát. Celou akci zakončíme v místní
hospůdce u Králů, počítáme tak kolem 18. hodiny. Před Královým pochováme basu
a pak si společně zazpíváme, zatancujeme a možná i zahodujeme. V případě nepříznivého počasí, čímž je myšlen déšť (sníh nevadí), se akce průvodu obcí nekoná a
sejdeme se rovnou v 18hodin u Králů. Basu pochováme i v dešti. Věřím, že se tato
tradice v naší obci ujme a získá si oblibu.
Improvizaci zdar!

Jitka Dostálová

Základní informace o lidovém svátku, který se slavil před Popeleční středou

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s církevními svátky, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře.
Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem
i masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný
„tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít
co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni
chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často
protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicí průvody maškar,
hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky
masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké
taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny-něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však
i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jiné tradiční masky bývaly: kobyla, Žid
s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho
dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Někde zakončili
muziku „pochováním basy“ ( symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají).
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Z historie Chvalčova

Obecní studny a pastoušky

V dnešní době nevídaných technických objevů se mi ve vzpomínkách promítají
události a věci, které už pamatují jen někteří z nás. Rád bych je připomenul,než
upadnou v zapomnění úplně. Jedná se o problémy, které kdysi dávno řešilo vedení
obce. Dnes se zdají drobné a nepatrné, v třicátých letech minulého století to byla
opatření nutná a potřebná k životu. Různá zařízení si nemohl pořídit občan sám,
protože byla nákladná. Vzpomněl bych v první řadě zásobování vodou.
Pro potřebu vody v hospodářství byl již dávno vyveden z řeky Bystřičky přední
potok, který teče i dnes středem Lhotky. Z něho se nosila voda pro napájení dobytka,
praní, mytí, zalévání. Potok zároveň odváděl a odvádí dešťové vody z obce a je také
zdrojem vody při hašení požárů, které bývaly dříve časté. Pro vaření a pití voda vhodná nebyla. V tehdejší době byli v obci i takoví hospodáři, že od nich z hnojiště tekla na
ulici močůvka, která se mohla příkopou dostat do potoka. Vodovod v celé obci nebyl,
soukromé studny v jednotlivých staveních byly ojedinělé. Obec Lhotka vybudovala
středem obce několik studní s pumpami, které poskytovaly pitnou vodu vždy pro
určitý úsek obce. Studny byly dříve nákladné zařízení. Dělaly se kopané a vyzdívané
kamenem. Pumpy byly dřevěné, to byly klády provrtané středem podél. Pracná byla
jejich výroba i případná oprava. Výhodu však měly, že byly odolné v zimě proti zamrzání. Postupně byly dřevěné pumpy nahrazovány železnými, ty se musely zase na
zimu balit do slámy. Každá pumpa zásobovala vodou desítky domácností, proto byla
v činnosti celé dny. Už jako děcka jsme museli chodit na vodu pro kuchyň s „kýblem“

Studánka „Sklenářka“
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do pumpy ke škole, která byla nejblíž, a přece dosti daleko. Maminka nám vždy
přikazovala: „Neberte si kýbl plný.“ „Kýbl“ jsme nosili s bratrem společně za jedno
držadlo a často jsme odpočívali. Voda pro krávy a na mytí se nosila ve dvou putnách
na vážkách přes rameno. Vážky, to bylo dřevěné jařmo, na obou koncích byly řetízky
s háčky, na které se zavěšovaly dřevěné putny.
Na Chvalčově byla situace stejná a vedle pump dřevěných, později železných,
tam měli na vodu několik studánek, jejichž pramen vyvěral na povrch nebo byl těsně
pod povrchem. Studánky byly vyzděny kamenem a chráněny prkenným krytem
s dvířky. Takovou studánku již dávno zaniklou si pamatuji u plotu Dolákova hospodářství na Chaloupkách. Další studánka je dodnes naproti domu pana Sklenáře, pod
hotelem Říka. Je ve vzorném pořádku, pečuje o ni sám pan Sklenář. Na jaře zde
otevíráme studánky a vítáme jaro. Stalo se to pěknou tradicí. Dalším zdrojem pitné
vody je pramen v lomu Hradištěk, říká se tam U Koryta. Později si udělalo několik
občanů z místní části Dědina z pramene U Koryta soukromý vodovod. Velmi dobrá
pitná voda je z pramene pod Vápenkou na Říce. Vápenka je východní svah Hostýna.
Voda tam vytéká odedávna rynkou do Bystřičky. V devadesátých letech minulého
století byl tento pramen upraven a doplněn pěknou dřevěnou stavbičkou s odpočívadlem. Pramen byl nazván jménem Jaroslav po panu Janováčovi, prvním starostovi
Chvalčova po odloučení od Bystřice p. H.
Ještě se vrátím k obecním pumpám. Stálým používáním se občas na pumpě
něco opotřebovalo a muselo být opraveno. Vzpomínám si na opravu naší pumpy u
školy, dnešního kulturního domu. Bylo to někdy počátkem třicátých let. Pumpa byla
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velmi důležitá, dávala vodu asi dvaceti domácnostem, kvůli poruše nebylo vody.
Musela být rychle opravena. Nad pumpou měl patronaci pan Mikl, jeho rodina sem
také chodila pro vodu. Byl zámečníkem a bydlel v domě č.p. 129, dnešní majitel pan
Ludvík Šrom. Na pomoc si zavolal pracovníky od koláře pana Kužela, těm se tehdy
říkalo „Hanáčkovi tovaryši.“ My, kluci, jsme u všeho museli být a okukovat. Pracovníci
nás odháněli: „Nezavazejte tady, ešče tam kerýsi spadnete!“ Pan Mikl odšrouboval
pumpu, vytáhl píst, pomocníci odsunuli dubový kryt studny, sací rouru uvázali provazem a vytáhli ze studny. Opravu prováděl pan Mikl sám. Vyměnil těsnění na pístu,
těsnění na klapce v sacím koši a koš pořádně natřel červenou barvou, aby nerezavěl. Že je suříková barva jedovatá, to nevěděl, nebo tehdy ještě jedovatá nebyla?
Vyměnil také čep pumpovací páky, který už byl téměř prodřený a při pumpování
značně skřípal. Vše bylo opraveno, seřízeno, pomocníci pomohli s montáží. Pumpa
zase dlouhý čas sloužila. Na první kývnutí pákou voda tekla a nově namazaný čep
ani nepískl. Vodu jsme všichni pili a nikdo se neotrávil. Podobně bylo pečováno i o
ostatní studny v obci.
Na Cigánově si železnou pumpu na zimu vždy řádně obalili. Jednou ji někdo na
slaměný zábal ještě oblékl do zimníku a nasadil beranici. Bylo to vtipné a legrační.
Při pumpování se musely dva knoflíky rozepnout. To ale nikomu nevadilo. Bylo z toho
moc veselí. Nám se to také líbilo, tak jsme si tam párkrát zašli vody napumpovat.
Obec měla také povinnost postarat se o bydlení pro občany přestárlé a sociálně
slabé. K tomu účelu byly v obcích domky, kde měli tito lidé ubytování zdarma. Pro to
však museli mít v obci domovské právo. Domovské právo bylo stanoveno tehdejšími
zákony. Žena provdáním domovské právo získala po manželovi. Stejně tak jejich
děti. Změny občanského práva mohl obyvatel dosáhnout, když v jiné obci bydlel
nejméně dvacet let a dobře se choval. Potom mohl o změnu občanství požádat.
Když občan změnil několikrát bydliště a změnu domovského práva si nevyřídil, byl
ve stáří odeslán do své domovské obce. Obecní domek, pastouška, byl pro takové
lidi. Pastouška byl název český, na Moravě a samozřejmě na Chvalčově se také
říkalo – bývá v pastýrni. Bylo to rčení trochu hanlivé, bydlení víc než skromné, ale
důležité bylo, že měl střechu nad hlavou. Ve většině případů si občané za svůj
život pořídili vlastní domek, aby potom ve stáří měli kde bývat. Když si mladí, tedy
děti, založili rodinu, bývali společně s rodiči, nebo u někoho v nájmu, než si pořídili
vlastní bydlení. Nebylo vzácností, že v jednom bytě bydlely dočasně třeba i dvě cizí
rodiny společně. Když měli staří hospodářství a majetek, tak při předávání mladým
si stanovili smlouvou u notáře výměnek. To bylo obvykle bydlení, část půdy, obživa,
případně různé dávky.
Ve Lhotce byla obecní pastouška na Žabím škrku, to je dnešní ulice U Vesničky.
Ve Chvalčově to byl domek na Kútku, při odbočení do Dědiny vlevo. Za socialistického zřízení byly zákony změněny a obecní pastoušky zrušeny. Přes tato zákonná
opatření byli i ve Chvalčově jedinci, kteří zde neměli domovské právo, ale bydleli
u některých hospodářů za výpomoc v zemědělství. V létě ve stodole, v zimě
ve chlévě.
Příště bych chtěl připomenout další zařízení a služby, které sloužily občanům.
Josef Skýpala
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Chvalčovští zahrádkáři

„Rozum je jako padák, funguje, jen když je otevřený.“

Do nového roku vám přejeme životní pohodu, pevné zdraví a radost ze zahrady
– zahrádky.
Zahrada zůstává doménou lidí středního a vyššího věku, stále více mladých se
ale začíná rýpat v hlíně (viz Francie, Německo atd.). Někdy je důvodem snaha jíst
zdravou zeleninu, jindy potřeba kontaktů s půdou, která provází lidstvo od nepaměti.
Buďme proto těmto zahrádkářům oporou a rádci. Ať je rok 2011 rokem potkávání se
generací na zahradě, ať celé vaší rodině chutnají plody, které jste společně vypiplali
od semínek až v dospělé, rodící rostliny.
Lidové zvyky říkají, že na novoročním stole nesmí být nic létavého nebo rychlého,
aby nám štěstí neuteklo nebo neulétlo.
Vítána je právě čočka, která svým tvarem připomíná peníze, které by v budoucím
roce měla přinést. U nás se čočka původně pěstovala na jižní Moravě, což dokládají
jména starých kultivarů, jako Hrotovická, a Moravská drobnozrnná, nahrazená dnešními odrůdami Lenka, Okula, Trebišovská.
17.12.2010 se účastníme degustace jablek, kterou pořádá firma BASF v Kroměříži.
Rovněž se účastníme „Svěcení vína“, jehož součástí bylo vysvěcení nově
zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého. V kulturním programu účinkovaly sbory:„dětský folklorní soubor Jatelinka, ženský a mužský sbor, chrámový sbor, mužský
sbor z Dubňan, hrála cimbálová muzika s primášem Ctiborem Brančíkem“. Víno ke
svěcení dodal vinař Mgr. Jiří Fila a byla to odrůda Rulandské šedé 2010. Hrozny byly
sklizeny 14. října při cukernatosti 22°NM.

Košt slivovice
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Vinařem s nejlepším čichem v r.2010 je žena Adéla Hoffmannová z Brna z 391
soutěžících. V r. 2009 byla vítězkou Marta Vítková z Mikulova z 365 soutěžících a
v roce 2010 obsadila druhé místo.
Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle. (staré moravské přísloví)
30.12.2010 se konal na chalupě záhradkářů slivkošt a degustace jablek. Nálada
byla dobrá i spokojenost přítomných. Snažili jsme si zazpívat „Zahrádkářskou
hymnu“, ale nebyl ten správný nátisk. Musíme ještě více cvičit.
Na silvestra jsme měli mít vycházku na ukončení roku, ale pouze jeden manželský
pár ji uskutečnil. Ostatní pro mráz -7°C nešli, báli se asi omrzlin.
Nepříznivý byl rok 2010 nejen ve sklizni ovoce, která byla nižší nejen v ČR a
Evropě. Zima byla stabilní, bez extrémních teplotních výkyvů, na Chvalčově nejnižší
teplota -18°C 24.1., jinde až -27°C a nejvyšší +24°C 23.7. Nejvíce srážek u nás
spadlo v červenci, 540mm a 6.7. 52mm. Kroupy nás nezasáhly. Úroda jahod byla
celkem dobrá, horší situace byla u třešní, které rozpraskaly za zelena, pouze odrůda
Kordia poskytla úrodu. U meruněk byla katastrofální úroda. Po odkvětu je zlikvidoval
moniliový úžeh, pouze novější odrůdy meruněk jako Goldrich, Pinkcot, Sylvercot
zaplodily. U broskví nižší výnos o 30%, švestky a slívy měly taktéž slabý výnos,
jelikož se loni vysílily. Červený rybíz byl mírně podprůměrný. Černý rybíz měl sklizeň
nadprůměrnou. Jabloně měly nejhorší sklizeň za 15 let. Hlavní vliv měly houbové
choroby, a to strupovitost. Pouze v roce 2007 byla sklizeň ještě nižší. U hrušek byl
silný výskyt mer. Mnoho ovocnářů došlo k poznání, že zavedené postupy nemusí
platit.
Odběratelé časopisu ZAHRÁDKÁŘ dostali v prosincovém číslr Knihovničku
zahrádkáře, (na pokračování) kde je přehled aktuálních přípravků na ochra-
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nu rostlin proti chorobám a škůdcům.
Příručka bude mít 32 stran, formát A5,
aby byla skladná a byla po ruce na
zahrádce. Rozčleněna je do kapitol:
Okrasné rostliny, Ovoce, Vinná réva,
Zelenina a Brambory. Proto si zajistěte
předplatné. V lednu každý odběratel
ZAHRÁDKÁŘE dostal stolní kalendář
„Zahrádkářův rok 2011“, kde nám firma
SEMO Smržice přeje, aby nám každé
semínko vyrostlo.
Naši jubilanti v roce 2011: Emilie
Šigutová, Josef Vitovják, Josef Pavelec,
Milada Cabáková, Věra Raabová.
V lednu jsme se rozloučili s naší nejstarší členkou a občankou Chvalčova
paní Ludmilou Krejčí. Čest její světlé
Putovní pohár
památce.
Leden je měsíc klidu. Zahrada spí
hlubokým zimním spánkem a my máme dost času na plánování a přípravu budoucí
zahradní sezony.
V lednu můžeme odebírat dřevité řízky z opadavých dřevin, jako u meruzalky,
pámelníku, ptačího zobu, tamaryšku, tavolníku, vrby, zlatice a dalších.
Odebíráme rouby meruněk, slivoní. Třešně a višně jsme již odebrali v prosinci.
Kontrolujeme uskladněné ovoce a za bezmrazých dnů větráme na +2 až +6°C.
Rovněž udržujeme přiměřenou vlhkost u kořenové zeleniny.
Spolu s dětmi přikrmujeme ptáčky, kteří se nám odmění sběrem škodlivého
hmyzu.
Pro milovníky vína již začíná doba koštů.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský (VŠÚO) Holovousy, s.r.o., a
Ovocnářská unie České republiky (OUČR) pořádají OVOCNÁŘSKÉ DNY 2011 - 18.19. ledna 2011 v Hradci Králové.
Máme pozvánku na degustaci jablek a brambor dne 22.1.2011 do Domu zahrádkářů v Třebíči
V pátek 4. února 2011 v 17oohod. se na chalupě zahrádkářů uskuteční přednáška
na téma Řez ovocných dřevin s dataprojekcí. Zveme všechny, kdo má zájem o tuto
problematiku a těšíme se na setkání s vámi na chalupě zahrádkářů.
Výroční členská schůze se koná 18.2.2011 v 16oohod. na chalupě zahrádkářů,
hodnocení roku 2010.
Beseda na téma „Základní ošetření ovocných dřevin“se koná dne 7.3.2011
v 18oohod. na chalupě zahrádkářů, pro všechny, které zajímá zahrádkářská tematika.
ČZS vyhlašuje 18. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma „Zahrádka očima
dětí“. Uzávěrka prací do 25.3.2011. Předat na Územní sdružení ČZS Kroměříž nebo
ZO ČZS Chvalčov.
V březnu končí oblastní školení v Brně, Olomouci.
V dubnu 4.4.2011 v19oohod. bude beseda na téma „Roubování“ na chalupě
zahrádkářů.
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Perspektivní odrůdy švestek a pološvestek tolerantních k šárce PPV (Plum
pox virus): AMERS, ČAČANSKA RANÁ, ELENA, GABROVSKÁ, JOJO, KATINKA,
NECTAVIT, PROMIS, TOLAR, TOP 2000, TOPEND PLUS, TOPFIRST, TOPFIVE,
TOPHIT PLUS, TOPKING, TOPPER, TOPTASTE PLUS, VALJEVKA.
Višeň – neprávem opomíjené ovoce. Pomologické dělení odrůd: kyselky, amarelky,
tmavé sladkovišně, skleňovky. Odrůdy: BARE, ÉRDI BÖTERMÖ, FANAL, FAVORIT,
MORAVA, MORELA POZDNÍ, MORELLENFEUER, ÚJFEHÉRTOI FURTOS.
Tři odrůdy révy vinné do okrajových oblastí. Rondo – dozrává v první polovině
září, nemá velké pěstitelské nároky. Lakemont – bezsemenná odrůda, disponuje
velmi vysokou odolností k houbovým chorobám. Zraje v polovině září, nutno odstranit
zálistky, vhodná pro pergoly, chuťovým dojmem připomínají jahody. Tigin – velkoplodá odrůda, dozrává v první polovině září, bobule mají muškátové aroma, je vhodné
po odkvětu provést probírku hroznů.
Výstavy a příbuzné akce: 23. – 27.3. ZEMĚDĚLEC 2011, Lysá n. Labem; 6.4.
– 10.4. Tržnice zahrady Čech, Litoměřice; 8. – 10.4 FLORATECH, Pardubice; 15. –
17.4. Velikonoce-svátky jara, Častolovice; 23. – 24.4. Slivkošt, Pavlovice u Přerova;
28.4. – 1.5. jarní FLORA, Olomouc.
Protože se abnormálně oteplilo,což způsobilo otevření pupenových lístků u broskvoní a tím vniknutí infekce, je nezbytné učinit chemické ošetření měďnatými přípravky. (Kuprikol,Champion) nebo organickými přípravky (Syllit,Delan) co nejdříve,
nejlépe do neděle 16.1.2011 s ohledem na vývoj počasí.
Pár pranostik.
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Svatý Jiří zelení hýří.
Výbor ZO ČZS

Chvalčovské „Cesty víry“

Před Vánocemi jsem přemýšlela nad tím, nakolik nám chybí či ne ve zpravodaji
prostor pro prezentaci soudobých církví a náboženských společností, které působí
přímo v naší obci či blízkém okolí (proto ten předvánoční rozhovor s p.Mgr. Leošem
Machem – farářem místních sborů ČCE). Ať už jsme tzv. věřící nebo o sobě prohlašujeme, že jsme „ateisté“, nemůžeme opomíjet skutečnost, že víra měla a má
dodnes na lidi obrovský vliv.
Žijeme na území bohatém na různorodost kultur, historii a náboženství s nimi
spojená. Vzpomeňme na Kelty, Velkomoravskou říši a samozřejmě 14. století zastoupené Valachy, kteří na naše území přicházejí z jižního Rumunska. Obdobně jako
na jiných místech i na Valašsku probíhaly během 18. století vzpoury obyvatel vůči
pokračující násilné rekatolizaci, evangelická víra přežívala tajně (http://cs.wikipedia.
org/wiki/Vala%C5%A1sko). Po odeznění obou světových válek a ukončení komunistického režimu v naší republice nastala doba, na kterou si již coby starší dítě pamatuji – spousta lidí prožívala nadšení ze znovunabyté svobody. Svobody možnosti
vycestovat za hranice a vracet se zpět, svobody říkat, co si myslím, svobody veřejně
vyznávat, co chci bez strachu že… Pamatuji si, že i lidé, kteří se před pádem režimu
stranili veškerých projevů spojených s jakýmkoliv náboženstvím, po jeho pádu se
„neohroženě“ hlásili tu k tomu, tam k onomu církevnímu společenství. Leč stejně jako
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postupně vyprchalo nadšení z tolik vytoužené svobody, tak opadlo i nadšení spousty
lidí z nově nabytého členství v církvích.
Stejně jako víra vane nevyzpytatelnými stezkami, tak i projevy víry bývají často
nevyzpytatelné. To, že v někoho či něco věřím, neznamená, že jsem dokonalý/á.
Víra je dobrodružnou cestou, na jejímž zdolávání můžete prožít spoustu překvapení
jak příjemných, tak nepříjemných. Přesto zůstává víra něčím, co lidi naplňuje a přesahuje.
Dovolte mi proto, abych vás pozvala na společná krátká zastavení s lidmi, kteří
berou víru ne jako „dočasný módní doplněk svého image“ ale jako nedílnou součást
svého života.
Pevně věřím, že tyto zastávky budou pro nás všechny obohacením a pozvednou
náš zrak nad obzor „náboženství nákupních košů a přesto hladových duší“.
Alžběta Luhan Fürstová:o)
/e-mail: erzabeth @centrum.cz/

Než zavřete zpravodaj

Představme si vzdálenou budoucnost. Dva malí chlapci si vyšli k potoku, aby
nakrmili pstruhy. Zují si boty a nohy namočí do průzračně čisté vody. Během vteřiny
k nim připlave hejno pružných, nádherných ryb. Už se znají. Chlapci hází pstruhům
připravené těstíčko a vzrušeně si povídají.
„Tak si představ, že moje prababička zažila počítače!“ řekne ten větší chlapec.
„To není možný! Počítače?“ žasne menší kluk.
„Hm, vážně. Našel jsem takový zvláštní obrázek na půdě.“ Chlapec vyndá z kapsy
kousek zašlé fotografie, na které je vidět ženu, jak sedí před monitorem a ťuká do
klávesnice. „Počítače prý tehdy všechno věděly. Chápeš, úplně všechno.“
„To není možný, moje babička říká, že všechno ví jen děd Vševěd.“
„Já vím, taky mi to přijde divný. Ale to není všechno, v té době dokonce existovaly
i mobily.“
„A to je co?“
„To byla taková krabička, a když jsi do ní mluvil, slyšel jsi, co říká někdo jiný třeba
za rohem.“
„Tak to už si ale vážně vymýšlíš, vždyť to by byl zázrak!“ malý chlapec vykulil oči.
„Jo, taky si myslím. Tehdy se prostě úplně normálně děly zázraky a nikdo o tom
nevěděl.“
„To musíme ukázat panu učiteli, ten obrázek. To nám musí vysvětlit. A vůbec, už
začala škola?“
Starší Tim zavře oči, schoulí se do sebe a po chvíli řekne: „Ne, máme ještě půl
hodiny.“
Danovi se zjevně uleví. „Tak to mám štěstí. Nestihl jsem domácí úkol, víš ten
přenos myšlenek, nějak mi to pořád nejde.“
„To zvládneš, neboj, ten je jednoduchý,“ Tim vyndá nohy z potoka. „To my už
berem levitaci, ta už je horší kamaráde, celé dvě vyučovací hodiny poletovat sem
a tam, ach jo,“ posteskne si. „No nic, pojďme na ten úkol, ať nepřijdeme pozdě do
školy.“
Jitka Dostálová
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Najde se chlapec, muž, pán,
stařeček, který by uměl uplést
osmerák tatar a byl ochoten předvést své umění lidem v rámci
velikonočního jarmarku? Jarmark
proběhne v KD ve Chvalčově
dne 16. a 17. dubna 2011. Takže
pokud Vám pletení tatarů dělá
radost, máte čas a chuť, připojte
se ve zmíněném víkendu k nám,
pořadatelům, vystavujícím, prodávajícím apod. Telefon, na který
si můžete zavolat pro podrobnější
informace je 739 208 969.
Za kulturní komisi
Jitka Dostálová

38

Mikulášská jízda
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Slovo na konec:
Kdo kritizuje, bude trpět.

Paramahansa svámí Mahéšvaránanda
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