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Milí čtenáři,
ještě nikdy jsem neslyšela slovo krize tolikrát jako v právě uplynulém roce.
Krize hospodářská, krize ekonomická, krize morální, sociální i duchovní.
Lidé si přehazují tento pojem jako horkou bramboru, média skloňují krizi ve
všech pádech. Krize, zvykli jsme si na ni, stala se naší součástí. Napadne
nás vůbec ještě zamyslet se vážněji nad jejím významem? Odkud se bere
taková krize? Je něčím odděleným od lidí, kteří jsou do ní vrháni samospádem bez možnosti ovlivnit děj, nebo je krize přímým důsledkem myšlení
a jednání právě nás lidí. Anebo je to fenomén, ve kterém se slučují obě
tyto možnosti? Je krize o utrpení, nebo je to výzva? Je tady proto, aby nás
potrápila a srážela na kolena, anebo zvedala a ukazovala kudy jít, či naopak
nejít dál.
Nemám na mysli jen tu globální krizi, která v současnosti obepíná celý
svět, ale všechny ty malé každodenní „krizovky“, kdy se nedaří v práci, ve
vztazích, v rodině. Nevím, nakolik můžeme ovlivnit průběh krize, ale v jedné
věci si můžeme vybrat, a sice jaký postoj k existenci krize zaujmeme. To už
je na nás. Můžeme se přiklonit k mávnutí ruky a rezignaci, můžeme také
krize využít a schovat za ni nějaké to své osobní selhání, můžeme se na
ni vymluvit a omluvit třeba svou neschopnost, nebo strach z neschopnosti.
Na druhou stranu je možné uchopit krizi jako proces očištění, který je nutný
k obrodě, k výměně odumřelých součástek za nové a funkční. Bez krizí by
nebyl vývoj a bez vývoje by nebylo nic. Ani my. Že je to proces bolestivý,
je prostě pravda a člověku nezbývá, než zatnout zuby a nějak si od bolesti
ulevit. Například poznáním, že krize tu nemusí být na to, aby věci, děje
a lidi ničily, ale přetavovaly. Ulevit nám může také přesvědčení, že právě
krize v člověku odkrývají ty nejhlubší charakterové vlastnosti, a tudíž jsou
bohatým zdrojem lidského poznání. V krizích se totiž rodí jak hrdinství, tak
zbabělost.
Jak se zdá, ani v roce 2010 se nás krize nepustí. Žijme s ní tedy v míru,
ne jako poražení, ale jako moudří lidé, kteří pochopili, že v přirozeném procesu zkoušek je zvládnutí překážky jedinečnou příležitostí otevřít ty nejlepší
vlastnosti, kterých jsme na své osobní pouti schopni.
Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 11. 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

10/3 a stanovila termín jednání ZO na 26.11.2009 v 17.00 hodin,program vzejde
ze dvou jednání RO a došlé pošty.
10/5 a ukládá starostovi zadat zhotovení projektu na rekonstrukci státní komunikace až po vjezd do ZŠ. Prozatímní rozhodnutí ZO bylo po KD.
10/11 o užívání obecního pozemku parc.č. 930/1 v k. ú. Chvalčov Základní a
mateřskou školou Chvalčov.
10/12 o konečném termínu zahájení stavby inženýrských sítí v ul. Sborné na
duben 2010.
10/14 o zakoupení zálohovacích zdrojů pro 5 počítačů v budově OÚ.
10/15 a souhlasí s oplocením u nemovitosti č.p.147 v ul. Na Říce pouze v rozsahu, o kterém rozhodla komise výstavby RO.
10/16 a nesouhlasí s prominutím poplatku za svoz domovního odpadu z nemovitosti č. ev. 225 za r. 2008.
10/17 o příspěvku na činnost pro Hospic na Sv. Kopečku ve výši 2 000,- Kč.
10/19A/ a doporučuje ZO revokovat usnesení ZO č. 4/2006 bod č.5 a do smlouvy o prodeji parc.č. 89/17 v k. ú. Chvalčova Lhota uvést podmínku trvalé péče
o vodní tok procházející pozemkem za prominutí úhrady stanovené znalcem.
B/ a doporučuje ZO odprodat část obecního pozemku parc.č. 645/7 v k. ú.
Chvalčova Lhota manželům Teličkovým za cenu stanovenou znalcem, v místě
obvyklou.
C/ a doporučuje na základě žádosti odprodat pozemek parc. č. st. 226/3 v k. ú.
Chvalčov o výměře 79 m², cenu v místě obvyklou stanoví znalec.
D/ a nedoporučuje odprodávat pozemek parc.č. 480/1 v k. ú. Chvalčova Lhota
panu Lumíru Zajíčkovi z důvodu plánované místní komunikace.
E/ doporučuje odprodat manželům Švábovým parc.č. st. 105/2 v k. ú. Chvalčov
o výměře 25 m² za cenu stanovenou znalcem, v místě obvyklou.
Všichni kupující budou hradit veškeré náklady vzniklé s odprodejem.
10/21 o změně ceny za cvičení v posilovně tak, že dospělí místní budou hradit
za hodinu 30,- Kč, cizí 50,- Kč za l hodinu, skupina místních 200,- Kč a skupina
cizích 300,- Kč.
10/22 o společném připojení na internet v domě č. p. 798 za cenu, která bude
v nabídce nejnižší.
RO bere na vědomí:

10/2 usnesení ze zasedání RO ze dne 4.10.2009.
10/10 informaci místostarostky o projektu „Otevřené brány“.
10/11 ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 930/1 v k. ú. Chvalčov.
RO ukládá:

10/4 místostarostce organizaci inventarizace obecního majetku za r. 2009.
10/6 starostovi připravit smlouvu na převod pozemků a staveb mezi Zlínským
krajem a obcí Chvalčov po stavbě mostu ev.č. 437-027 a předložit ZO.
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10/8 starostovi podepsat smlouvu se Zemědělským investičním fondem se sídlem
v Olomouci na úhradu DPH z jiných zdrojů, ne ZIF.
10/9 starostovi na základě rozhodnutí ZO podepsat smlouvu na opravu veřejného
osvětlení v ul. Na Chaloupkách.
10/12 starostovi organizačně zajistit výběrové řízení na stavbu inženýrských sítí
v ul. Sborné.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 9.12.2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

11/8 a souhlasí se zbudováním plynové přípojky a kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 495/3 a p. č. 502/10 v k. ú. Chvalčova Lhota a sjezdu z těchto pozemků.
11/10 o příspěvku pro zdravotně postižené se sídlem v Kroměříži ve výši
1 500,- Kč.
11/13 o úhradě nákladů na přípojku vodovodu do areálu hřiště TJ ve výši
9 269,- Kč.
11/14 o povolení ke sjezdu na místní komunikaci z pozemku parc.č. 489/7 v k. ú.
Chvalčova Lhota pro pana Martina Konečného.
11/15 a stanovila termín jednání ZO na 18.12.2009 v 17.00 hodin.
11/20 a souhlasí s uzavírkou úseku státní komunikace Rajnochovice – Hošťálková
dne 26.3.2010 v době 17.15–22.40 hodin pro průjezd rychlostní zkoušky Valašské
rallye 2010.
RO bere na vědomí:

11/4 a doporučuje ZO ukončit bez pokuty úvěr u KB Zlín na finanční prostředky
pro stavbu „Zkvalitnění volnočasových aktivit“.
11/6 a doporučuje ZO uzavřít smlouvu s Centrem dotačního poradenství ve
Zlíně na zpracování žádosti a odborných povinných příloh na projektový záměr
„Fyzická revitalizace obce Chvalčov“ za cenu 63 000,- Kč.
11/8 doporučuje ZO zadat rekonstrukci veřejného osvětlení za kulturním domem
fě P-elektro Pecháček za cenu 34 815,- Kč bez DPH.
11/11 a doporučuje ZO jako přísedící u Okresního soudu v Kroměříži paní Marii
Chlápkovou.
RO ukládá:

11/13a/ starostovi i nadále konsultovat a připravit ve spolupráci s TJ- odd. kopané
podání žádosti na MAS na opravu kabin na hřišti, event. zbudování oplocení a
dětského hřiště.

Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 26.11.2009

•
•

Zastupitelstvo obce projednalo:

6.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
6.5.a) a schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu staveb z majetku
Zlínského kraje do majetku obce Chvalčov. Jedná se o stavební objekt D 102
Chodníky a zastávky autobusů a stavební objekt D 202 Opěrná zeď v celkové
hodnotě darovaného díla ve výši 3 281 334,00 Kč vč. DPH.
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6.5b) a schvaluje bezúplatný převod dále uvedených pozemků z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví obce Chvalčova:
k. ú. Chvalčov
- pozemek p. č. 1180/5 o výměře 213 m², druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha, zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1180/6 o výměře 167 m² (170 m² dle GP č. 373-45/2006), druh
pozemku ostatní plocha/jiná plocha, zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1180/4 o výměře 19 m², druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha,
zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1119/7 o výměře 72 m², druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha,
zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1119/5 o výměře 1711 m² (1717 m² dle GP č. 373-45/2006), druh
pozemku ostatní plocha/jiná plocha, zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1119/8 o výměře 28 m², druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha,
zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1119/6 o výměře 225 m², druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha, zapsaný na LV 944,
- pozemek p. č. 1120/4 o výměře 69 m² (119 m² dle GP č. 373-45/2006), druh
pozemku ostatní plocha/jiná plocha, zapsaný na LV 944,
k. ú. Chvalčova Lhota
- pozemek p. č. 628/6 o výměře 87 m², druh pozemku ostatní plocha/ost.komunikace, oddělen z pozemku p. č. 628 zapsaného na LV 1355.
Obec Chvalčov souhlasí s bezúplatným převodem níže uvedených částí pozemků z vlastnictví obce do vlastnictví ZK:
k. ú. Chvalčova Lhota
- část pozemku p. č. 364/6 (díl c) o výměře 1 m², druh pozemku lesní pozemek,
zapsaného na LV 10001, díl „c“ sloučen do nového pozemku p. č. 628/5,
- část pozemku p. č. 646/7 (díl a) o výměře 19 m², druh pozemku ostatní plocha/
neplodná, zapsaného na LV 10001, díl „a“ sloučen do nového pozemku p. č.
628/5,
- část pozemku p. č. 646/8 (díl b) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha/
neplodná, zapsaného na LV 10001, díl „b“ sloučen do nového pozemku p. č.
628/5.
6.6 a schvaluje zadání zastavovací studie na fotovoltaickou elektrárnu v průmyslové zóně Pod Kozincem Ing. Slaninovi z Kroměříže. Náklady uhradí budoucí
stavebník elektrárny.
6.8a) a schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 645/7 v k. ú. Chvalčova Lhota,
jehož výměra bude známa po vypracování geometrického plánu, manželům
Teličkovým. Cena v místě obvyklá bude stanovena znalcem. Veškeré náklady
spojené s odprodejem hradí žadatelé. Podmínkou zůstává zachování uličky pro
pěší mezi domy.
6.8b) a neschvaluje odprodej pozemku parc.č. 480/1 v k. ú. Chvalčova Lhota
o výměře 222 m² panu Lumíru Zajíčkovi.
6.8 c) a neschvaluje odprodej pozemku parc.č. st.226/3 v k. ú. Chvalčov o výměře
79 m² panu Liboru Škařupovi.
a schvaluje odprodej pozemku parc.č. st.226/3 v k. ú. Chvalčov o výměře 79 m²
manželům Salvetovým. Cena v místě obvyklá bude stanovena znalcem. Veškeré
náklady spojené s odprodejem hradí manželé Salvetovi.
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6.8d) a schvaluje odprodej pozemku parc.č. st.105/2 v k. ú. Chvalčov, který vznikl
GP č. 408/93/2009, manželům Švábovým. Cena v místě obvyklá bude stanovena
znalcem. Veškeré náklady spojené s odprodejem hradí žadatelé.
6.9 a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009 v projednaném znění.
6.11 a schvaluje návrh smlouvy o dílo na zpracování PD pro stavbu“ Silnice II
437 Chvalčov“ do stadia územního rozhodnutí firmou Silniční projekt, spol. s r.o.,
Šumavská 31, Brno, s cenou 356 429,00 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

6.3 kontrolu usnesení č.5/2009 ze zasedání ZO Chvalčov dne 21.9.2009.
6.7 návrh rozpočtu pro rok 2010 a rozpočtového výhledu pro rok 2012.
informaci o projektu Sběrné místo v obci Chvalčov.
Zastupitelstvo obce ukládá:

6.5a) starostovi obce uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu staveb z majetku
Zlínského kraje do majetku obce Chvalčov. Jedná se o stavební objekt D 102
Chodníky a zastávky autobusů a stavební objekt D 202 Opěrná zeď o celkové
hodnotě darovaného díla ve výši 3 281 334,00 Kč vč. DPH.
6.11 starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na zpracování PD pro stavbu“ Silnice II
437 Chvalčov“ do stadia územního rozhodnutí firmou Silniční projekt, spol. s r.o.,
Šumavská 31, Brno, s cenou 356 429,00 Kč,

Usnesení ze zasedání ZO Chvalčov ze dne 18.12.2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo:
7.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
7.4 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 26.11.2009 do
18.12.2009.
7.5 a schvaluje Návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2010 takto: celkové příjmy
rozpočtu obce ve výši 14 935 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu obce ve výši 16.360
tis. Kč a financování ve výši 1 425 tis.Kč.
7.5 a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu.
7.5 a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulkové části materiálu Návrh
rozpočtu.
7.6 a schvaluje Návrh rozpočtového výhledu finančního hospodaření obce
Chvalčov na r. 2012 s příjmovou částkou 14 820 tis. Kč a výdajovou částkou rovněž 14 820 tis. Kč.
7.7 a schvaluje zkrácení platnosti smlouvy na revolvingový úvěr u KB, a.s., pro
financování projektu Zkvalitnění volnočasových aktivit do 15.12.2009.
7.8 a schvaluje úhradu prací požadovaných investorem na objektu hospodářské
budovy ZŠ a MŠ ve Chvalčově na základě smlouvy o dílo firmě Pozimos, a.s.,
Zlín ve výši 397 128,00 Kč včetně DPH.
7.9 a schvaluje cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci na projektový
záměr „Fyzická revitalizace obce Chvalčov“ do ROP NUTS II Střední Morava za
cenu 63 tis. Kč, při uspění žádosti +50 tis. Kč pro Centrum dotačního poradenství,
Vavrečkova 2562, Zlín.
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7.10 a schvaluje opravu veřejného osvětlení u KD za cenu 41 430 Kč včetně DPH,
kterou zhotoví firma Petr Pecháček P-ELEKTRO.
7.11 a schvaluje zbudování sběrného místa ve variantě s předběžnou cenou
6 265 611,00 Kč vč. DPH, zhotovitelem projektové dokumentace bude
Ing. Markéta Hošková (projektantka fy ENVIprojekt, s.r.o.), Veselá 223, Slušovice
na základě smlouvy o dílo za nabídkovou cenu 195 000,00 Kč vč. DPH.
7.12 a zvolilo paní Marii Chlápkovou do funkce přísedícího soudce pro Okresní
soud v Kroměříži.
7.13 a schvaluje vrácení dotace na opatrovnictví Krajskému úřadu Zlínského kraje
ve výši 18 000,00 Kč.
7.14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 v projednaném znění.
7.15 a schvaluje územní studii Fotovoltaická elektrárna Chvalčov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

7.3 kontrolu usnesení č.6/2009 ze zasedání ZO Chvalčov dne 26.11.2009.
Zastupitelstvo obce ukládá:

7.8 starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou Pozimos, a.s., Zlín na práce
v objektu hospodářské budovy ZŠ a MŠ Chvalčov ve výši 397 128,- Kč. vč. DPH.
7.9 starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na
projektový záměr „Fyzická revitalizace obce Chvalčov“ do ROP NUTS II Střední
Morava za cenu 63 tis. Kč, při uspění žádosti +50 tis. Kč pro Centrum dotačního
poradenství, Vavrečkova 2562, Zlín.
7.10 starostovi vystavit objednávku na opravu VO u KD za cenu 41 430,- Kč vč.
DPH s firmou Petr Pecháček P-ELEKTRO.
7.11 starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na zbudování sběrného místa se
zhotovitelem projektové dokumentace Ing. Markétou Hoškovou, Veselá 223,
Slušovice za nabídkovou cenu 195 000,00 Kč.
Antonín Stodůlka
starosta obce

Uzavřená manželství:
SYMERSKÝ Michal
MICHÁLKOVÁ Klára

manželství uzavřeno

12. 12. 2009

BURDÍK Martin
KOTASOVÁ Monika

manželství uzavřeno

19. 12. 2009

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Řady chvalčovských občanů opustili:
PŠENČÍKOVÁ Marie
SYMERSKÝ Jaroslav
TICHÁČEK Karel

84 let
79 let
68 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Žijí mezi námi

Již 34 let žije v naší obci nenápadný občan pan Jaromír Vysloužil, který se 5. prosince 2009 dožil významného životního jubilea. Možná jej někteří znáte z výstav
chovatelů, které pořádají naši zahrádkáři.
Celou dobu pracuje
v Kovonaxu v Bystřici
pod Hostýnem jako nástrojař. Ve svém oboru
je vyhledávaným odborníkem, dobrý kamarád
i spolupracovník. Pan
Vysloužil vyniká také ve
svém koníčku. Od dětství je vášnivým chovatelem drobného domácího zvířectva, hlavně
slepic. Jeho specializací, ve které má rozsáhlé
znalosti, je Barnaveldka
dvojlemovaná a její
barevné varianty. Je to
kovově černá krasavice s výraznými rysy hřebínku, nohou i křídel. Jen si nemyslete,
že získat do chovu nové jedince a potom je křížit, aby z nich byly nejen krasavice
k výstavám, ale i k chovu, není snadné. Dovoz, většinou vajec, je po r. 1990 snadnější, ale přesto cestovat za chovateli různých zemí není snadné, mnohdy i ceny jsou
pro laiky astronomické, tak jako u všech koníčků.
V naší republice jsou kluby chovatelů, které se specializují na různé druhy drůbeže, králíků a holubů, a ve všech je pan Vysloužil členem. Mnoho let pracoval v okresním výboru chovatelů, kde měl mnoho úkolů jako člen testační komise.
Získal různá ocenění na výstavách celostátních i mezinárodních. Nerad se svými
úspěchy chválí, říká: „To je moje záliba“, ale nejen jeho kamarádi chovatelé se
pochvalně vyjadřují o jeho znalostech a zkušenostech. Rozhodně patří mezi chovatele, kterým patří uznání a obdiv.
Rádi bychom se připojili s gratulací a panu Vysloužilovi popřáli mnoho úspěchů jak
v osobním životě, tak na poli chovatelském.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako je advent s Vánocemi obdobím klidu a také obdobím spravedlnosti a vítězství
života, jak symbol věnce napovídá, počátek nového roku bývá ve znamení ruchu a
shonu všedního dne. Neuškodí stručně připomenout, co uplynulý rok přinesl. Kromě
tělocvičny a hřiště také trochu prohlédlo veřejné prostranství kolem kulturního domu.
Do části Lázně byl zaveden veřejný rozhlas a zřízeno parkové posezení. Nový rozhlas je i v horním konci obce a na obecním úřadě je nový ovládací terminál pro vysílání. V ulici Na Chaloupkách bylo opraveno veřejné osvětlení včetně nových lamp
a kabelového vedení. Stejně tak Na Pasekách. Přestavbou obchodu Na Říce byla
zřízena nová základna pro naši pracovní skupinu. Stavební úpravy v zadním traktu
budovy obecního úřadu pozvedly úroveň zázemí pro činnost hasičů. Byla provedena
renovace pomníku – kamenného kříže Pod Kopcama, opravy některých cest, mlýnského náhonu a další běžné údržby obecního majetku. V nově připravené lokalitě
v ulici Javornické se začíná stavět. Obec má po čtyřletém úsilí nový územní plán.
Na obecním úřadě se zavedly nové služby v rámci projektu Czech point. Hodně živo
je na poli kulturním a společenském. K tradičním hodům a perníkovému odpoledni
přibyly další pravidelné akce, které již mají svou tradici, jako je pálení čarodějnic,
dětské dny u sportovců, otevírání studánek, velikonoční i předvánoční jarmark, který
byl letos událostí roku. Plesová sezona i přes skromnější návštěvnost proběhla
uspokojivě. Zvládla se i připomínka 640 let trvání Chvalčova. Velmi zdařile proběhla generační výměna v redakci obecního zpravodaje. Oblíbená je bohatá nabídka
besed, výstav, koštů, koncertů i seniorských setkání, vítání občánků i návštěvy a
gratulace jubilantům. Ke spokojenosti funguje veřejná knihovna, kronika obce, správa kulturního domu i tělocvičny. Výborně je hodnocena naše základní a mateřské
škola. Prospívá mateřské centrum i Domovinka. Přitom zadluženost obce je nejnižší
za poslední desetiletí.
Samozřejmě že ne všechno bylo dokonalé a vyhovělo každému. Z jiného úhlu
pohledu může být špatné všechno. Domnívám se však, že uplynulý rok byl pro obec
úspěšný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli, podíleli se a zasloužili, za obětavost, nadšení, pracovitost, nasazení, ochotu ke spolupráci a skromnost, s jakou se
pouštějí do organizace i těch nejsložitějších projektů na úkor volného času a osobních zájmů odvádějí obrovský kus práce ve prospěch celku. Nelze všechny vyjmenovat, ale je potěšitelné, že osobně angažovaných občanů přibývá a dělná atmosféra
přitahuje další. Velká tíha odpovědnosti spočívá na členech obecního zastupitelstva
a na všech zaměstnancích obce a obecního úřadu. Jim všem, komisím obecní rady,
společenským organizacím, školským a výchovným zařízením i všem občanům chci
poděkovat jménem obce i jménem svým a popřát do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obce
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KŘÍŽ jako památka, umění i symbol duchovnosti

V letošním roce obec opravila další drobnou sakrální stavbu – kamenný kříž Pod
Kopcama. Restaurovaný pomník je umístěn na původním místě mezi dvěma lipami
u polní cesty na stráni nad Domovem pro osoby se zdravotním postižením Javorník.
Jedná se o vysoký štíhlý kříž z konce třicátých let. Spodní základní stupeň a dva
podstavce byly zhotoveny z betonové směsi teraco s ocelovou výztuží. Materiálem
dalších částí je jemnozrnný hořický pískovec. Sokl kříže tvoří kvádr obdélníkového
tvaru nahoře zakončený vodorovným ustupujícím profilem. Na soklu sedí střední část
kříže – dřík, který se směrem nahoru zužuje. Se stejným zúžením pokračuje samotný
podstavec kříže, který je v jedné třetině výšky přerušen stříškovou římsou s dekorem.
Samotný vrcholový kříž s patkou a úzkými rameny odpovídá Myslbekovu pojetí ukřižovaného Krista, který je s křížem vysekán z jednoho kusu kamene. Do čelní strany
soklu i dříku jsou zasazeny mramorové desky s nápisem. Na zadní straně pomníku
je nápis tohoto znění: Za dřevěný kříž z roku 1760 postaven péčí občanů na smír a
vyprošení pokoje L.P. 1941.
Pomník byl vážně poškozen vandalstvím, chyběla hlava s částí hrudi a levá
ruka sochy, celé těleso kříže neslo stopy úmyslného mechanického poškození.
Rozpraskání teracových stupňů bylo způsobeno korozí kovové výztuhy. Celý pomník
byl rozebrán, teraco bylo nahrazeno pískovcovými kvádry, poškozená socha domodelována, chybějící části a defekty byly dotmeleny, nápisy zvýrazněny. Celý pomník
byl barevně sjednocen a ošetřen hydrofobním nátěrem.
Rekonstrukci zdařile provedl restaurátor pan Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem
za cenu 62 000,00 Kč. Zlínský kraj poskytl dotaci 35 000,00 Kč z fondu kultury.
Opravený kříž je další součástí záměru obnovy kulturního dědictví, pokračováním tradice založené předchozími generacemi, je estetickým, harmonizujícím
i výchovným prvkem a zvyšuje kvalitu prostředí, které nás obklopuje a působí na nás.
Chraňme takové maličkosti, neboť přispívají k rovnováze mezi materiální a duchovní
stránkou života.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obce

•
•

•

Okénko nejen do školy
Psí spřežení – tuto akci zajistily paní učitelky z MŠ a opravdu se líbila. Skvělý
mašér a krásní psi. Prostě příjemné zpestření už tak slavnostního dne (byla
kolaudace sportovního areálu).
Noční přechod Hostýnek – asi padesátka milovníků noční turistiky vyrazila
z Rusavy přes Grapy pod Hostýn a dále přes Švajgrovku na Chvalčov. Po cestě
nás čekal výjimečný zážitek v podobě velkého stáda dobytka, který ve svitu
našich baterek vypadal hodně strašidelně. Nakonec i ti nejmenší trasu zvládli,
občerstvili se a zahřáli u ohníčku u Stodůlků a příjemně unavení pozdě v noci
zalehli. Možná se jim zdálo o té spoustě krav na nočních svazích nad Rusavou.
Tak příští rok!
Plavání 3. a 4. ročníku – tradiční součást výuky tělesné výchovy probíhá ve 3. a
4. ročníku v plaveckém bazénu v Kroměříži.
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Noční přechod Hostýnek

•
•

Adventní inspirace – nádherná výstava proběhla i za účasti školky, školy a
některých zaměstnanců v kulturním domě. Pohodu navodil pěvecký sboreček
paní učitelky Konečné. Opravdu výjimečný zážitek.

Perníkové odpoledne – perníky jako jedinečná součást předvánočního času ve
Chvalčově, byly opět moc pěkné. Škoda jen, že některá z vystoupení byla rušena
hlasitým hovorem v sále. Cítíme to tak trochu jako neúctu k práci vystupujících
i jejich vedoucích.
12

•
•
•

Mikulášská družina – jako obvykle se o ni
postarali žáci 5. ročníku. Všichni byli jako
živí…
Vánoční tvořeníčko – tvořeníčka mají díky
zakladatelce paní učitelce Martínkové již
pevné místo v našem kalendáři akcí. Patří
mezi nejoblíbenější.
Čtení na dobrou noc – i tato akce má své
příznivce. Letos to budou, když zdraví dovolí,
takové malé Vánoce nebo, chcete-li, Vánoce
na zkoušku.

Důvěřuj, ale prověřuj

Ve druhém prosincovém týdnu proběhla
v celém zařízení kontrola České školní inspekce.
Ta velmi důkladně, v týmu 4 inspektorů, prověřila
činnost mateřské a základní školy a účetnictví za
Vánoční tvořeníčko
poslední tři roky. Závěry byly kladné, v některých
oblastech i výborné. Celá zpráva bude, snad, do konce roku na webových stránkách
školy. Možná bude čtenáře zajímat, že účetnictví školy je pravidelně několikrát prověřováno zřizovatelem školy, tedy obcí Chvalčov.

Různé

•
•

Chřipka nás zatím moc neskolila. Nemocnost je v mezích normálu.
Videozáznam na DVD z adventní inspirace i z perníkového odpoledne je k zapůjčení u ředitele školy.
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•
•

Od příštího roku přejde správa celého sportovního areálu pod školu. Na webových stránkách zjistíte další podrobnosti, popřípadě změny.
Děti základní školy dostaly pod stromeček malý dárek v podobě 2 dnů ředitelského volna (pondělí 21.12. a úterý 22.12.).
Od začátku pěkně zostra
20.1.
třídní schůzky ZŠ
23.1.
Discoples VI aneb Hrajeme na přání (www.zschvalcov.cz)
27.1.
zápis do mateřské i základní školy
28.1.
vysvědčení
20.2.
dětský karneval
A taky odpočinku je třeba
29.1.
pololetní prázdniny
1.-5.2. jarní prázdniny
Po klidném prožití Vánoc přejeme hodně zdraví v novém roce. Děkujeme všem,
a není jich málo, kteří po celý rok podporovali školu i vše, co ve spolupráci s klubem
rodičů dělá. Moc si této podpory ceníme.
Za žáky i zaměstnance Mgr. Zdeněk Hnila, ředitel školy

Berušky a Sluníčka - to je naše školička
I další období bylo ve školce bohaté na zážitky a také na spousty práce v přípravách na výstavu Adventní inspirace. Společnými silami i s těmi nejmenšími kamarády
jsme vyráběli, lepili, stříhali a chystali vystoupení „čertíků“ na perníkové odpoledne.
Odměnou nejen nám učitelkám,ale především samotným dětem, byly usměvavé
tváře rodičů i všech přítomných. A abychom v tomto adventním období nezapomněli
na pohádky, které zcela jistě k vánoční atmosféře patří, měly jsme pro děti v MŠ
připravená divadelní představení pohádek „O Šípkové Růžence“, „Tři vlasy děda
Vševěda“ a „Čertovská pohádka“.
Začátkem prosince se v naší školce otevřela pekelná brána, kterou se všichni
malí i velcí čertíci ocitli v pekle - peklíčku. Poskakování čertů a čertic kolem „vařícího“ kotlíku s brambory doprovázelo nejen tancování, zpívání, ale také zábavné
soutěže. Zpestřením čertovského reje byla návštěva Mikuláše s čerty a anděly ze ZŠ
Chvalčov. A za rok se těšíme na „čertovskou shledanou“.
Společně s dětmi a jejich rodiči jsme prožili adventní čas v úterý 8.12.2009 ve
vánočním tvořeníčku mateřské školy, kde si děti s pomocí maminky nebo tatínka
vyrobily pěkné ozdoby. Touto cestou bychom chtěly poděkovat maminkám, paní
Janečkové a Miškayové, s pomocí při organizaci a přípravách. Vyvrcholením adventu
byla samozřejmě návštěva Ježíška, který dětem přinesl pod stromeček velmi hezké
dárečky, a také návštěva dětí v charitní domovince s vánočním vystoupením pásma
písní, básní, tanečků a předáním drobných dárečků.
A nyní je naším největším přáním, aby tyto zimní měsíce provázela radost a veselí
při hrách se sněhem i na sněhu. Všem čtenářům přejeme v novém roce pevné zdraví, hodně úspěchů, spokojenosti a úsměvů na tváři.
Kolektiv učitelek MŠ
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Něco pro bystré hlavičky
1. Osmisměrka
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Najdi a vyškrtej slova:
stromeček, kapr, svíčky, ozdoby, koledy,
mír, led, klid, mráz, zvon, vánoce, prskavky,
baňky, sníh, zima, večer, sněhulák, prosinec
Zůstane 8 písmen, která ti prozradí tajenku.

2. V krabici je 1kg kostkového cukru. Kostky jsou uloženy ve třech vrstvách,
v každé vrstvě je 6 řad po devíti kostkách.
Spočítáš, kolik kostek cukru je v krabici?
3. Každý z žáků ve třídě umí lyžovat, nebo umí bruslit. Lyžovat umí 8 žáků,
bruslit umí 12 žáků. Mezi nimi jsou tři žáci, kteří umějí lyžovat i bruslit.
Dokážeš spočítat, kolik je v této třídě žáků?
4. Doplň do sloupečků správná slova a v druhém řádku objevíš tajenku.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

souzvuk tónů
nádoba na zalévání
rozbahněná půda
zimní měsíc
žena, které zemřel manžel
jeden z prstů

Řešení z minulého vydání:
1. galoše
2. pilka
3. např. houba, bouře, bahno, břeh, hřeb, hon, noha, hoře
4. 81 47
84

93

5. číslo 26
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Zprávy z KCR DOMINO

Komunitní centrum pro rodinu nabízí mnoho aktivit a kroužků. Cestu k nám si
nachází stále nové maminky s dětmi. Jsme tu hlavně pro ty, kdo chtějí krásné období
s dětmi prožívat aktivně.
v Pro rodiče s dětmi máme KLUBÍČKO – kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových schopností dětí od 1 do 3 let. Náplní každého setkání je cvičení, zpívání,
básničky, pohybové aktivity, dětské tanečky a mnoho dalších. Děti jsou rozděleny
do skupinek podle věku.
v Další aktivitou je ŠIKULKA – tvoření, malování, výtvarné techniky. Děti od 2 let
s pomocí rodičů poznávají svět barev, výtvarných možností a rozvíjí jemnou motoriku.
v Úterý dopoledne je určeno dětem bez rodičů – VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA.
v Dětem od 3 let jsou určeny tyto kroužky: výtvarný TVOŘÍNEK a pohybový
ČIPERKY.
v Od ledna se otevírá ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 4 do 7 LET.
v V lednu začíná i zcela nový program pro předškolní děti a jejich rodiče
PŘEDŠKOLÁČEK. Děti se učí hravou formou rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, vyjadřovací schopnosti, rozvíjet smyslové vnímání, početní
představy, pravolevou a prostorovou orientaci, paměť, postřeh, soustředění a
pozornost.
Bližší informace vám rádi podáme osobně nebo na tel. 604 305 055.
Všem přejeme dobré vykročení do roku 2010 v doprovodu lásky, radosti a odvahy.
Elen Egerová

Stínadelský sraz

Z SOS DV Chvalčov

Ve Stínadlech to začíná zase vřít. Před časem se nějakému záškodníkovi přece
jen podařilo podřezat posvátné gingo a tím dosáhnout, že se Uctívači rozpadli.
Ježek v kleci zase záhadně zmizel. A spolu s ním vontské kroniky, klíče od svatyně Uctívačů ginga, ale také
Tleskačův deník. Nikdo neví,
kam se talismany poděly, ale
jedno je jisté. Stínadla nemá
kdo vést,protože bez vontských
symbolů postrádá Velký Vont
i Vonstká rada důvěryhodnost a
skoro nikdo je už nechce poslouchat.
Tato zpráva nás nenechala
chladnými, proto jsme se v říjnu
vydali do Třebíče, kde jsme se
zúčastnili víkendové hry na motivy příběhů Rychlých šípů ve
Stínadlech. Celý víkend probíhal
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v sugestivních uličkách židovské čtvrti, která se pro svou zachovalost a netradiční
atmosféru dostala na seznam památek UNESCO.
Po příjezdu do Třebíče jsme pronikli do katakomb starého kláštera. Za sporého
osvětelní svíčkami se tam konala Vontská rada. Dozvěděli jsme se, že Tleskačův
hlavolam je v ohrožení. Ráno jsme šli na pátrací výpravu do Stínadel. Tam jsme
se z vontských úst dozvěděli, že Mažňák je budoucností Stínadel, a v podzemním
tunelu na nás vysvitl nápis Žlutá je barva naše. Zpočátku jsme tomu nepřikládali
důležitost, ale ukázalo se, že nás tato hesla dovedou až mezi příznivce jednoho
z adeptů na Velkého Vonta – Mažňáka. Něco na něm bylo ale zvláštního, někteří
Vontové si povídali, že snad on je synem tajemného pana M., který tak toužil po
Tleskačově hlavolamu. Pokusili jsme se hlavolam nalézt ještě před Mažňákem a byli
jsme úspěšní. Pomocí plánku v něm ukrytém jsme sestrojili maketu létajícího kola
Jana Tleskače, při letových zkouškách se však ukázalo, že spíš padá, než letí. Byli
jsme však odhaleni a za trest jsme museli před vontskými zraky absolvovat na největším náměstí potupnou trasu na zaručeně nelétajících, ale ani nejezdících kolech
mezi zeleninovými a novinovými stánky. Bicyklům vrzala kola, nám skřípaly zuby,
Vontům vibrovala bránice.
Tímto jsme si ale získali jejich přízeň, a když se mezi všemi roznesla zpráva, že
se znovu objevil Širokko, zúčastnili jsme se pravé celostínadelské honičky na tohoto
fantoma potemnělých uliček. Zahlédli jsme jej několikrát, ale nedostihli. Je to vůbec
člověk ? Běhá jako vítr, mizí v domech a vzápětí byl viděn na střechách. Zklamáni
jsme pozdě večer usínali. Ráno jsme byli pozváni na volbu nového Velkého Vonta, a
protože už byla neděle, nezbývalo, než nasednout na vlak a jet domů.

Mongolsko a Rusko

V listopadu jsme měli ve vesničce vzácnou návštěvu. Přijel k nám muž, který se
v loňském roce účastnil expedice na mongolsko – ruském pomezí, jejímž cílem byl
prvosjezd dvou řek na nafukovacích kánoích typu Rio. Pobavili jsme se při prohlídce
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mongolské jurty, která má ve výbavě solární kolektor, jímž se nabíjí autobaterie, které
jsou potom večer schopny pohánět satelit a televizi, aby mohli pastevci sledovat
americké seriály. Rozesmály nás záběry z výcviku jízdy v koňském sedle stejně tak
jako pády naostro. S napětím jsme sledovali, jak se dva členové expedice „cvakli“
uprostřed divoké řeky, byli vyvrženi na skalisko vprostřed řečiště a ostatním členům
výpravy zabralo celý den, než zachránili jak člun, tak posádku z rozbouřených vln.
Ochutnali jsme placky (de facto usmažená mouka s vodou), kterými se chlapi živili
a KHT, což je místní energydrink (příšerně silný a přeslazený černý čaj s jačím
mlékem), jehož chuť je vskutku tak odporná a ulpívavá, že není divu, že se po něm
nechce nikomu spát dlouhé hodiny.
Napínavé povídání o zážitcích 50denního dobrodružství, kdy 30 dní jeli v kánoích
naprosto odříznuti od jakékoli civilizace, 5 dní cestovali v sedle a 5 dní šli pěšky
s veškerou výbavou na zádech, nám příjemně zpestřilo páteční listopadový večer.
Mgr. Libor Procházka

Různé

v Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., je povinnost občanů mít označení nemovitosti popisnými čísly. Usnadní tak práci doručovatelům pošty, ale
i orientaci při náhlém zásahu záchranné služby zdravotníků, hasičů nebo policie.
v Svoz domovního odpadu v roce 2010 bude probíhat tak, jak jsme byli zvyklí
v roce minulém, to jest každý sudý týden ve čtvrtek. Výše poplatku se nemění
a zůstává 380,-Kč za osobu na rok. Splatnost poplatku: buď ve dvou splátkách
splatných do 31.5.2010 a 31.10.2010 nebo jednorázově do 31.5.2010.
v Plesová sezóna ve Chvalčově v roce 2010:
9.1. hasičský
15.1. taneční liga party
23.1. školní disco ples
30.1. sportovní ples
13.2. myslivecký ples
20.2. dětský karneval
6.3. country bál
v Jak jistě víte, v naší nové tělocvičně byl ukončen zkušební provoz. Z řad
veřejnosti nebyly podstatné připomínky k provoznímu řádu a cenám za pronájem,
proto zůstává vše původní i nadále v platnosti. Využití tělocvičny je dle předpokladů velké, málo využívána je posilovna. Uvědomujeme si, že je trochu obava
z namožení svalů, nebo dokonce ublížení na zdraví, ke kterému může dojít při
rychlé chůzi nebo velké zátěži na posilovacích strojích. Protože je to v jiných
tělocvičnách vyhledávaná aktivita, bylo rozhodnuto, že po dohodě s odborným
pracovníkem budou určeny dva dny v týdnu na instruktáž pro toto cvičení.
O termínu těchto instruktáží budete informováni obecním rozhlasem a na internetových stránkách.
v S novým rokem nastoupí doba placení daní, poplatků za pejsky a popelnice.
Platby zbytečně neodkládejte.
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v Místní poplatek za psa pro rok 2010 zůstává rovněž beze změny, t.j. 100,- Kč za
jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč/rok.
Výše poplatku pro poživatele invalidního, starobního a vdovského důchodu, který
je jeho jediným příjmem, činí za jednoho psa 50,- Kč/rok, za druhého a každého
dalšího psa činí poplatek 100,- Kč za jeden kalendářní rok.
Poplatek za psa je nutno uhradit do 31.5.2010.
Vznik poplatkové povinnosti uvedený ve vyhlášce je poplatník povinen
ohlásit a poplatky uhradit ve stanovených termínech.
v Zatím nám příroda předvádí velkou proměnlivost počasí. Ti z vás, kteří jste dobří
pozorovatelé, víte, že není v silách našich technických služeb odklízet sníh
v celé délce obce. Pomáhejme jim, pokud můžeme. Vždyť odklízení sněhu je pro
zdravého člověka dobrý tělocvik a neuškodí ani odrostlejším dětem.
v Na Adventních inspiracích poprvé vystoupila hudební skupina Paseky. Hned
jsme si ji oblíbili. Ptáte se, kdo jsou členové. K původnímu triu tvořenému paní
Jaroslavou Kvasničkovou a manžely Milenou a Aloisem Kynclovými se přidaly
sestry Ludmila Dostálová a Marie Adámková (rozené Baďurovy), paní Irena
Kalabusová, paní Zdenka Bortníková, pan Ing. Antonín Vlasák, pan Pavel
Pecháček.
v Doporučujeme vám malou zimní procházku do lokality Javornická (směrem
na bývalý Žabí škrk). Vyrůstá tam nová část obce a už nyní je tam plno nových
domků. Když vystoupáte u DZP Javorník do Kopců, přijdete k nově opravovanému kříži. Tato stará památka bude po dokončení dalším pěkným místem k zastavení.
v Doporučujeme všem návštěvu hostýnské baziliky. Betlém se stále zmenšuje.
V bazilice jsou krásné stromy, bohatě ověšené krajkovými ozdobami.
v Nezapomínejte sypat na krmítka. Pokud si nemůžete dovolit kupovat pro ptactvo krmivo, dbejte pokynů ochránců přírody a lesníků a v žádném případě nekrmte čerstvým pečivem, žluklými tuky, slanými oříšky a chlebem. Místo pomoci byste
ptáčkům škodili.
v Je dobré si uvědomit, že zabíráme stále více místa pro různé stavby a životní
prostor zvěře se neustále zmenšuje. Na živé tvory, kteří s námi žijí od nepaměti,
stále myslíme velice málo. Nejenže jim zmenšujeme životní prostor, ale okrádáme
je o klid a ticho, na které byli po tisíciletí zvyklí. Jsme velmi hlučný a neukázněný
národ. Tam, kde dříve během roku byla přítomnost lidí vzácností, kde nejsou
značené cesty, jezdí zhusta cyklisté, ale i motorky a čtyřkolky. V horách je ticho
vzácným jevem. To by dřívější majitelé luk, polí a lesů nedovolili. Bránili každý
decimetr své půdy, každou hrst trávy, každou upravenou cestu, každý stromek ve
svém lese. Tak by se měl chovat každý dobrý hospodář i dnes. My v obci, kteří
jsme na kvalitě přírody závislí, bychom měli respektovat aspoň některá pravidla,
a neznačené cesty využívat jen v případě nutnosti a být příkladem návštěvníkům
našich hor.
v Dobrou zprávou je zhušťování informačních tabulí na nových naučných
stezkách v horách. Tabule jsou součástí stylového posezení připraveného pro
odpočinek unavených poutníků , turistů, cyklistů.
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v Než vyjde další zpravodaj, proběhne otvírání studánek, oslavíme svátek Josefů,
skončí výstava Chvalčovský šmigrust. Už teď vás na tyto akce zveme. Více se
dovíte v pravý čas z hlášení OÚ nebo osobně a z plakátů. Na otvírání studánek
už jistě chystá novou divadelní pohádku o víle Amálce a její družině paní Anička
Stellová, těšíme se na nové písničky a básničky složené pro tuto příležitost a
na rituál otvírání studánky Sklenářky , která zastupuje při tomto rituálu všechny
studánky v katastru obce. Režii otvírání má pan Jaroslav Sklenář. Na výstavu
k Velikonocům můžete připravit své nápadité výrobky, velikonoční cukroví a pečivo, výšivky, vajíčka a tatary. Všechny vás v zájmu obce rádi podpoříme. Společně
časem vytvoříme „tvář chvalčovských Velikonoc“.

Lyžařský areál Tesák

•
•
•
•
•

Provozní doba: denně 9.00–16.00 hod.,
večerní lyžování st–pá–so 16.00–20.00 hod.
Popis sjezdovek a vleků: Sjezdovky jsou denně upravovány rolbou a zasněžovány sněžnými děly na Cvičné louce. V areálu jsou celkem 3 lyžařské vleky,
2 z toho uměle osvětleny. Orientace svahů Cvičná louka je na jihovýchod a
Kyčera na severozápad.
Sáňkování a bobování: Sáňkaři a bobaři mají přístup na Cvičné louce.
Ubytování: Ubytování v okolí pro střední třídu v ubytovacích kapacitách restaurací
a v chatkách, celková kapacita 500 míst.
Běžecké tratě: Hostýnská magistrála.

Ceník:

Ceník jízdného po-ne, svátky:
• Celodenní (max. 7 hod.) - 280 Kč (240 Kč)
• Časová 4 hod. - 200 Kč (180 Kč)
• Časová 2 hod. - 150 Kč (100 Kč)
• Časová 1 hod. - 100 Kč (80 Kč), platí 75 min. od nákupu
• Celodenní sleva pro školy (max.7 hodin) - 130 Kč (min. 15 studentů, 1 vedoucí zdarma)
• Bodová jen pro školy - 35 bodů - 120 Kč, platnost po-pá
• Cvičná louka -TLV 1 jízda = 3 body; POMA 1 jízda = 2 body
Jednotlivé jízdné
• Tesák CVIČÁK TLV - 9:00-20:00 hod. - 4 body, 1 jízda 20 Kč,
(Děti a důchodci - 3 body, 1 jízda 15 Kč)
• Tesák CVIČÁK POMA - 9:00-20:00 hod. - 3 body, 1 jízda 15 Kč,
(Děti a důchodci - 2 body, 1 jízda 10 Kč)
• Tesák KYČERA POMA - 9:00-16:00 hod. - 8 bodů, 1 jízda, 30 Kč,
(Děti a důchodci - 6 bodů, 1 jízda 20 Kč), jen so, ne ostatní dny dle dohody, kolektiv
min. 25 lyžařů
Večerní provoz
• st–pá–so, v ostatní dny dle dohody předem, min. kolektiv 25 lyžařů, v prázdniny a
svátky denně mimo ne, po, při malém počtu lyžařů bude v provozu jen jeden vlek.
Slevy :
• Děti do 12 let věku, cena uvedena v závorkách.
• Senioři od 62 let věku, cena uvedena v závorkách.
Dítě do 6 let v doprovodu dvou dospělých osob a zakoupení současně dvou celodenních nebo půldenních jízdenek lyžuje ZDARMA.
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Co bylo a co bude

Po celý loňský rok jsme si při různých příležitostech připomínali 640 let od 1. společné písemné zmínky o obcích, které tvoří dnešní Chvalčov. Loňský rok se leccos
podařilo, a tak jsme dostali k 640. výročí dárky v podobě tělocvičny, dětského hřiště
a nově upravených částí obce. Stále více dbáme o pěkný vzhled Chvalčova ať přičiněním našich technických služeb, nebo nás samotných. To je dárek obci nás občanů.
Vzhled obce je naší vizitkou.
V minulém roce se podařilo zopakovat „chvalčovský rok“. Jeho tvoření probíhalo
a stále probíhá pomalu, vymýšlejí a uvádějí ho do života obětaví nadšenci a jejich
jedinou odměnou je vaše odezva a spokojenost. Mohu říci, že v průběhu roku máme
docela pestrou nabídku různých aktivit, výstav a zábav. Uvedu letošní přehled toho,
co se již může nazvat tradicí, co po několik roků opakovaně probíhá a těší se , a snad
se bude těšit i nadále, vaší přízni.
v Leden, únor a část března jsou měsíce plesů a karnevalů pořádaných v našem
KD.
v V lednu pořádá Tříkrálový závod na Tesáku lyžařský oddíl TJ Chvalčov.
v Každoročně probíhá lyžařská škola na Tesáku.
v 21. března je den otvírání studánek.
v 27. a 28. března - Chvalčovský šmigrust – prodejní výstava k Velikonocům v KD,
pořádá obec.
v 30. dubna - filipojakubská noc pro všechny věkové kategorie, pořádá klub rodičů
a. hasiči
v Dětský den na fotbalovém hřišti organizují fotbalisté.
v Předhodové zábavy jsou v červnu ( hasiči a TJ Chvalčov).
v 30. června – rozloučení s předškoláky a páťáky, pořádá MŠ, ZŠ a klub rodičů.
v 5.7. chvalčovské hody: dopolední mše v kapli, jarmark, výstava k 20.výročí
novodobých dějin obce, odpolední program pro děti, večerní hodová zábava
v režii SDH, na chalupě zahrádkářů bude výstava drobného zvířectva, zahrádkářských výpěstků a expozice včelařů.
v 6.7. sportovní den a soutěže pro děti v režii TJ Chvalčov a MS Mrlínek.
v Červencové a srpnové noci organizují hasiči a TJ Chvalčov.
v Přivítání prváčků starostou obce u příležitosti zahájení nového školního roku.
v Září – zájezd důchodců organizuje místostarostka paní Jiřina Hurtová.
v Září, říjen na chalupě zahrádkářů – vaření povidel, moštování jablek, výstava
ovoce a zeleniny, burčákový den.
v 27. října žáci ZŠ a MŠ zapalují svíčky u pomníku padlých.
v 19.11. až 21.11. předadventní výstava „Adventní inspirace“ v kulturním domě,
vernisáž bude v pátek 19. listopadu v 17 hodin.
v 28.11. bude perníkové odpoledne v kulturním domě od 14 hodin, pořádá klub žen.
Věřím, že přičiněním občanů vzniknou nové kluby a spolky a s nimi nové aktivity,
které obohatí život na Chvalčově. To, co jsme v obci vymysleli a vytvořili, udržujme a
vylepšujme. Na to, co se nám daří, bychom měli být patřičně pyšní.
Eva Bubílková
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Vzpomínka na setkání

Ráda vzpomínám na posezení ve stacionáři ve Chvalčově dne 12.11.2009.
Oblastní charita uspořádala besedu na téma „Byliny v každodenním životě“. O bylinách povídala paní Pharm Dr. Marie Vylíčilová. Celkem se nás tam sešlo 40, většinou ženy, ale i pár mužů. Byla jsem mile překvapena, jak to pro nás pracovnice stacionáře připravily. Na stole bylo občerstvení, bylinkové čaje i zákusky. Každý si mohl
vybrat a ochutnat například čaj z meduňky, dobromysli nebo máty. Paní Pharm Dr.
Vylíčilová nám povídala, jak se byliny sbírají, suší a připravují k pití nebo obkladům.
Každý se mohl zeptat na své osobní neduhy, které nás provázejí ve stáří. Diskuse
byla velice živá a paní doktorka ochotně odpovídala. Ještě musím připomenout jednu
věc, všude bylo velké čisto a děvčata ze stacionáře se o nás hezky staraly. Tady jsem
poznala, že mají kladný vztah ke starším lidem, což je v dnešní době vzácná věc.
Vedoucí stacionáře paní Ingrid Horňáková koná svou práci v tomto zařízení dobře a
s láskou, za což jí i všem ostatním děvčatům patří dík. Paní vedoucí slíbila nám všem
ještě předvánoční sezení, na které se moc těším, a všem důchodcům, kteří váhají,
bych chtěla vzkázat, aby se nestyděli a přišli se podívat.
Jiřina Blažková
Ráda bych poopravila internetovou adresu denního stacionáře. V minulém čísle
zpravodaje jsem omylem uvedla soukromou adresu paní Ingrid Vaculíkové. Pokud
potřebujete jakékoliv informace o službách a provozu stacionáře ve Chvalčově,
obraťte se na internetové stránky www.bystriceph.caritas.cz
Děkuji za pochopení.
Jitka Dostálová

Máme se bát drog?

Zdraví

Pokud se budeme bavit o pervitinu, extázi, heroinu, lysohlávkách a jiných produktech, které decimují osobnost člověka (a všichni víme, že i v našem regionu se toto
téma bolestně dotýká některých rodin), pak samozřejmě ano. Pokud se zaměříme na
drogy jako synonymum pro zpravidla sušené léčivé rostliny, anebo jejich části,
které se k léčení používají, pak není strach na místě, ale je potřeba k jejich správnému použití mít i určité vědomosti.
Jistá skupina lidí, a to i z řad odborníků v medicíně, zastává názor, že používání
léčivek v době takové spousty nejrůznějších chemických léčiv, nemá již žádné opodstatnění. Druhá skupina se naopak obrací k přírodě jako k jediné správné studnici
prostředků k nápravě poruch lidského zdraví. Jak už to však v životě chodí, nic není
černobílé, ale pravda se proplétá někde na pomezí obou názorů.
Jestliže jsme prochladli, máme zvýšenou teplotu, proč si neuvařit (mimochodem
velmi chutný) čaj z lipového květu, k tomu květ černého bezu, list jitrocele. Ostatně
s tabletou Paralenu, na rozdíl od čaje, bychom měli chvíli počkat, abychom tak dali
šanci organismu vyrovnat se s bacilem vlastní silou. Zkusíme-li vyhnat jiného nezvaného hosta při mírných potížích z močových cest některou z urologických směsí,
v kombinaci ještě např. s brusinkou, proč ne. Kostivalová anebo např. měsíčková
mast mohou klidně zastat stejnou službu jako známý Voltaren gel, Heparoid mast.
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Dokonce i občasná pitná kúra k očistě organismu bude většině z nás ku prospěchu,
a to již vůbec nehovořím o tom, že nás bylinná terapie může vyjít i levněji. Účinek
některých drog je již tak detailně prozkoumán, že léčiva z nich vyrobená jsou v té
kvalitativně nejvyšší kategorii a přispívá na ně i pojišťovna.
Konkurenty, kteří mají fobii z každé tablety Ibalginu, bych možná poněkud uklidnila
tím, že na počátku výroby většiny léčiv stála kdysi nějaká bylinka, stromek či keř tišící
lidské i zvířecí neduhy (víme, že ještě před sto lety cena kravičky často převyšovala
cenu některých rodinných příslušníků, a dále na východ je tomu tak mnohdy doposud). Pozdější analýzou přírodního materiálu a následnými, v důsledku i zdárnými
pokusy o chemickou syntézu, se lidstvo dobralo k praktickému výsledku. Jak je
dobře, že při horečce pěkně v posteli slupneme tabletu Acylpyrinu, aniž musíme do
přírody hledat nejbližší vrbu a okousávat její kůru.
Na masivně rozšířené neduhy, jako je např.vysoký krevní tlak, cukrovka, psychické poruchy – a můžeme zpytovat svědomí, nakolik jsme si je svými nesprávnými
návyky v životě přivodili – prostě bylinky nestačí. Nemusíme je hned zavrhovat,
mohou nám pomoci také, ale pouze jako podpůrné prostředky.
Ráda bych se nyní pozastavila u některých velmi častých omylů v problematice
používání rostlinných drog.
a) Bylinky jsou zcela neškodné – samozřejmě tomu tak není. Některé obsahují vedle složek prospěšných také další, pro naše tělo nevhodné, až jedovaté.
Z tohoto důvodu se již upustilo např. od používání podbělu. Náprstník vlnatý sice
obsahuje alkaloid stimulující srdeční činnost, ale v nepatrných dávkách. Vyšší
dávka naopak člověka usmrtí. Budeme –li častěji pít šalvěj za účelem vnitřní
očisty nebo proti pocení, může nás brzy bolívat hlava díky silicím, které šalvěj
obsahuje. Částečně se dá tomu předejít správným postupem přípravy odvaru
(2minutový var s odkrytou pokličkou).
b) Léčivé rostliny a čaje z nich můžeme pít stále – opět chyba. Žádná bylinka,
ani ta nejmírumilovněji tvářící se pampeliška, by neměla být konzumována v čaji
stále. V závislosti na potížích, a to ještě jen některé léčivky můžeme pít dva,
maximálně tři týdny, po kterých je potřeba udělat nejlépe stejně dlouhou pauzu.
Zde bych uvedla také poměrně rozšířený, snad i nadhodnocený názor, že naše
tělo je díky industriální společnosti tak zamořeno, že je potřeba jej co nejčastěji
čistit. Pokud tak uděláme třikrát do roka, je vše v pořádku. Velmi často opakované
detoxikační kúry sice organismus pročistí, ale spolu s odpadem bohužel vezmou
i látky prospěšné a velmi důležité.
c) Dítě je vlastně malý dospělý – může vše, co jeho rodič, maximálně mu snížíme
dávku - pochopitelně nemůže. Pro malé děti do tří let jsou již dnes čaje značeny
věkem v měsících života, od kdy je možné takový čaj mu podávat. Ani pro starší
děti nejsou všechny byliny určeny.Příkladem je např. medvědice v urologických
čajích.
d) Co pomohlo sousedce, postaví na nohy i mě – jenže dáma od vedle nebere
Warfarin k ředění krve, hormon štítné žlázy, antikoncepci, lék ke snížení cholesterolu atd., takže se takto klidně může léčit. Z tohoto důvodu je např. zapovězeno
užívání čaje z třezalky tečkované všem, kteří užívají zmíněné medikamenty, ale
i mnoho dalších léčiv. A to jsme již odpustili této krásné letní rostlině, že její odvar
nám může vyvolat po oslunění nepříjemné kožní reakce. No a potom se spolehněte na přírodu!
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Na závěr si dovolím osobní úsměvný postřeh. Při besedě se seniory na toto téma
si někteří z nich zdřímli, ani Hypnogen nepotřebovali. Naopak jiná dáma, jen kousek
vzdálená od trojciferného výročí svého narození, si psala poznámky do notýsku a po
skončení mého povídání mě upozornila, že jsem nehovořila o řepíku a šalvěji. Měla
samozřejmě pravdu.
Bezkrizový adventní, vánoční a novoroční čas nejen vám, milí senioři!
Marie Vylíčilová

Cestománie

2. díl Thajsko
Z C h v a l č o v a a ž n a k o n e c světa
Jak už jste se v mém úvodním článku v minulém čísle zpravodaje dočetli, naše
putování jsme započali 10.10.2009 letem z anglického Heathrow přes Dubaj do
Bangkoku, který je hlavním městem Thajského království. Bangkok je město ležící
na naplavených březích slavné řeky Chayo Phraya, jež po několika málo kilometrech opouští Bangkok a ústí do Siamského zálivu. Název města Bangkok znamená
v thajském jazyce „Město andělů“, ale ve světě je také často nazýván městem či
zemí úsměvů… Většina neznalých lidí si pod slovem Bangkok totiž představí nebezpečné město, ve kterém na vás čeká na každém jeho rohu nějaké nebezpečí, ale
každý návštěvník si již brzy začne uvědomovat mírumilovnost thajského národa
a zanedlouho se v této zemi cítí zcela bezpečně proto, že se na vás ve většině
případů jen všichni usmívají, případně se vám snaží pomoci. Odtud vznikl název
„země úsměvů“. Hlavní město Bangkok je residencí královské rodiny a zároveň hospodářským, průmyslovým a finančním centrem. Rovněž je vstupní bránou a hybnou
pákou nejen Thajska, ale celé jihovýchodní Asie. Thajsko, které bylo dříve nazýváno
Siam, je symbolem exotiky Dálného východu a zemí plnou kontrastů, ve které máte
mnohdy pocit, že se zde před několika stoletími zastavil čas, nebo že jste se ocitli
v úplně jiném světě. Pro civilizovaného Evropana se může stát první návštěva této
země v prvopočátku šokem, ale většina návštěvníků si tuto destinaci, kterou vám teď
popíši, oblíbí a opětovně se do této země vrací.
Po příletu do Thajska jsme si museli vyřídit popříletová víza, a jakmile jsme dohledali naše zavazadla, tak jsme se vrhli vstříc tomuto velkoměstu, jehož centrum je
vzdáleno asi hodinu jízdy dopravním prostředkem. Ihned po opuštění klimatizované
letištní haly nám dala tato tropická země vědět o síle svého klimatu, když nás svým
horkým a vlhkým vzduchem téměř srazila na kolena. Přesto, že hodiny odbily před
nedávnem půlnoc, teploměr ukazoval v této noční hodině 32°C a vzduch měl 98%
vlhkost, protože jsme Thajsko navštívili na konci období dešťů. Thajské klima se dá
pro vaši představu přirovnat k našim skleníkům v pravé poledne.
Nočním taxíkem jsme se tedy vydali směrem ke Khao San Road, což je proslulá
ulice dlouhá přibližně 300 metrů, ležící v centru historické části Bangkoku. V ní a
okolních ulicích naleznou všichni turisté a cestovatelé široké spektrum ubytování a
restaurací všech možných kategorií, turistického vyžití, cestovních a informačních
kanceláří, a hlavně je odsud dostupná většina bangkokských památek a turisticky
zajímavých míst. Jedná se tedy o turistickou a historickou tepnu, do níž jsme dorazili
okolo druhé hodiny ranní, sehnali si ubytování a úplně přehlédli pokročilou noční
hodinu i únavu z 12ti hodinového letu a nechali se stáhnout do víru tepajících ulic,
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které na vás ještě i v tyto hodiny promluví tou pravou nezaměnitelnou thajskou atmosférou. Tisíce turistů z celého světa zde doslova „zakopávají“ o stánkaře a pouliční
prodavače, kteří vám zde v zápalu boje o své živobytí nabízejí v některých případech
vtipně a jindy až neodbytně své zboží a produkty, mezi kterými naleznete snad vše
od rozmanitých rukodělných suvenýrů přes kopie a falzifikáty značkového textilu,
obuvi a módních doplňků všech světových značek, butiků, kde vám velmi levně ušijí
kvalitní obleky na míru. Dále jsou zde stánky a obchůdky s elektronikou, hudbou
prodávanou na CD, kterou vám dle přání nakopírují na CD přímo na ulici, dále pak
obrazy a výtvory místních umělců, bižuterií, stánky, kde vám na počkání padělají
řidičské průkazy, vysokoškolské diplomy, certifikáty z jakékoli univerzity na světě či
pro méně náročné zákazníky alespoň padělky studentských slevových ISIC karet.
Není problém si zde pořídit tetování, piercing, nechat naplést dredy nebo copánky,
navštívit nějaký z mnoha masážních salónů nabízející thajské masáže atd.
Thajsko je ale rovněž velmi proslulé díky své znamenité kuchyni, a jak je již mezi
cestovateli známo, nejlepším stravováním je stravování přímo na ulici. Stravování
na ulici vychází z thajské tradice, že Thajci doma prakticky nevaří a zásadně se
stravují na ulicích, což je pro ně zároveň společenskou událostí, při které se pobaví
a proberou vše potřebné. Thajský národ jí velice rád a velice často, ovšem v malých
dávkách. I když se zdá na první pohled pro většinu turistů stravování a vaření na
ulici v těchto podmínkách, plných horka, smogu a všudypřítomné špíny krajně nehygienické, časem zjistíte, že jídlo je většinou dobře tepelně zpracované, a tudíž poživatelné a velmi chutné. A jakmile ztratíte tyto prvopočáteční zábrany, pak začínáte
s chutí a zvědavostí ochutnávat vše, co vám tyto pojízdné stánky a prodejny nabí-
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zejí. Nejčastěji jsou to vynikající thajské nudle s bambusovými výhonky,
zeleninové závitky, grilovaná masa
všech známých (někdy i neznámých)
chutí a vůní, rýže, kari omáčky,
polévky, nejrůznější grilované klobásky neznámého původu, spousty nejrůzněji upravených mořských
i sladkovodních ryb a živočichů. V
Thajsku není problém ochutnat čerstvě upražené moučné červy, kobylky, cvrčky, sarančata a jiné neznáme brouky dorůstající neobvyklých
rozměrů… V restauracích vám pak
nabízejí klasickou světově proslulou
thajskou kuchyni, která skýtá nepřeberné množství thajských specialit.
Ale ať už se stravujete v restauraci
či na ulici, počítejte vždy s velkým
množstvím chili omáček, na kterých
se v Thajsku rozhodně nešetří, a o
jejichž síle jsme se na vlastní jazýčky
několikrát přesvědčili.
Vedle tak široké nabídky jídla je
zde také spousta stánkařů nabízejíStojící Buddha
cích známé, ale i neznámé tropické
a exotické ovoce, které se na našich
pultech vůbec nenachází. Toto ovoce rozmanitých chutí a vůní si zde můžete zakoupit buďto v klasické podobě nebo okrájené, nasekané a na ledě ochlazené, nachystané k přímé konzumaci či podávané ve formě lahodných chlazených mixovaných
nápojů, tzv. šejků… Tyto lahodné nápoje pak doplňuje nespočet nejrůznějších barů,
hospůdek, restaurací a opět pojízdných stánkařů, kteří vám nabízejí alkoholické i
nealkoholické nápoje všech druhů až do časných ranních hodin.
V historické části Bangkoku nejsou žádné odpadkové koše a je tradicí, že se
odpadky odhazují celý den na zem a v časných ranních hodinách brázdí ulice města
tzv. zametači, kteří den co den zametou a vyčistí takto znečištěné ulice. Sotva dokončí zametači v ranních hodinách svou každodenní práci, začíná nový den, který dá
o sobě vědět od časných ranních hodin dopravními zácpami a velkým množstvím
všudypřítomných stánkařů, kteří se coby mravenci v mraveništi ženou uličkami a
v zájmu svého živobytí nakupují na ranních tržnicích a marketech suroviny potřebné
pro výrobu pokrmů ve svých stáncích. Turisté v tuto dobu většinou ještě spí po probdělé noci, ale okolo desáté hodiny ranní se začínají ulice opět plnit až do pozdních
nočních hodin. A tento scénář se tady neustále opakuje.
Turista, který už je tady nabažen všech nabízených lákadel a který už ochutnal
vše, co mu odvaha dovolila, se časem nechá zlákat jedním z tisíců řidičů thajského
tradičního taxíku na třech kolech zvaného „tuk-tuk“. Jedná se o kapotovanou motorku
na třech kolech, která má kromě sedadla pro řidiče vyrobenu vyvýšenou zastřešenou
sedačku pro cestující.
Svezení v tomto dopravním prostředku patří k oblíbené turistické atrakci, při které
vás „tuktukář“ po předchozí domluvě velice levně proveze (samozřejmě, že o ceně
26

musíte dlouze smlouvat) po nejznámějších a nejzajímavějších památkách, kterými
jsou nejčastěji rozmanité chrámy vystavěné v tradiční thajské členité a bohatě zdobené architektuře a sochy Buddhy, či jiná významná buddhistická poutní místa. U každé
z památek vám nechá prostor na její prohlídku a po celou dobu na vás poslušně
čeká, aby vás pak dovezl na další a další památky, kterých jsou v Bangkoku spousty.
Mezi nejznámější památky a navštěvovaná místa patří: Královský palác (Wat Pho),
Chrám zapadajícího slunce (Wat Arun), posvátná hora Golden Mount, ze které je
výhled na celé město, dále jsou to nejznámější sochy Buddhy, a to 46 metrů dlouhý
pozlacený „Ležící Buddha“ či 32 metrů vysoký a rovněž pozlacený „Stojící Buddha“
(v chrámu Wat Intharawihan) atd. Bangkok nabízí desítky více či méně významných
chrámů a Buddhů vyzdobených majestátními sochami všech velikostí, ale dříve či
později vám začne být v Bangkoku těsno a začnete dostávat větší a větší chuť vyrazit
za hranice tohoto velkoměsta čítajícího přes 10 miliónů obyvatel a začít poznávat
ostatní krásy Thajska.
Proto jsme Bangkok opustili a vydali se směrem na jih k hranicím s Malajsií. Cílem
naší cesty bylo asi 820km vzdálené město a zároveň oblast nazývající se Krabi, ležící na pobřeží Andamanského moře, kam jsme se dostali pomocí levné, kombinované
a dokonale provázané dopravy. Tuto dopravu zprostředkovává síť cestovních kanceláří fungující kdekoli na území Thajska a spojující tak turisticky nejatraktivnější místa
nejen Thajska, ale i sousedních zemí jihovýchodní Asie (např. Laosu, Myanmaru –
dřívější Barmy, Vietnamu či Kambodže).
Ubytovali jsme se v městečku Ao Nang, což je rozlehlý záliv s mnoha nádhernými
písečnými plážemi a 83 malými ostrůvky. Podnikali jsme různé výlety do okolí ať už
na vypůjčeném skútru či lodí na blízké ostrůvky (Poda, Tup či Chicken Island).
O několik dní později jsme přesídlili z pevniny na ostrov Koh Phi Phi, který v roce
2006 zasáhla ničící vlna tsunami, která měla nejen na tento ostrov, ale i na celou tuto
oblast katastrofální dopad. Přesto se ale místní snaží všemi silami obnovit tento ráj
na zemi a díky bohatému turistickému ruchu a snaze všech obyvatel se jim toto dílo
daří. K navrácení turistického ruchu do těchto oblíbených oblastí přispívá nejen fakt,
že turisté mohou do Thajska létat díky tropickému klimatu celoročně, ale v posled-
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ních letech se Thajsko stává také oblíbeným místem filmařů, kteří v těchto lokalitách
natáčí známé filmy jako „Pláž“ (natáčená na světově proslulé pláži ostrova Koh Phi
Phi na rajské pláži „Maya beach“) a dále známé filmy jako James Bond a Deník
Bridget Jonesové atd.
Čas nám v těchto romantických dovolenkových rájích utíkal velmi rychle, a tak
jsme po týdnu tuto úžasnou a dle mého názoru nejúžasnější část Thajska, plnou
kouzelných pláží s horkým bílým pískem, lemovanou smaragdově zeleným mořem
s teplotou vody okolo 30°C , plným barevných rybek, korálů, mušlí a pobřežím i vnitrozemím posetým vysokými kokosovými palmami a bujnou tropickou vegetací, byli
nuceni opustit.
Poslední zastávkou před návratem do Bangkoku se stal ostrov Koh Samui, který
se nachází na opačné straně pobřeží, a to v jižní části Siamského zálivu, asi 200km
severovýchodně od Krabi. Jedná se o takzvaný „ostrov lásky“, jenž je plný kilometrů
dlouhých bílých pláží lemovaných palmami, s průzračně čistou vodou a exotickou
přírodou. Bohužel nám v této lokalitě přestalo přát počasí, tak jsme ji alespoň procestovali na vypůjčené motorce. Ale ani nepřízeň počasí nezměnila fakt, že je tento
ostrov opět velice pěkný a kouzelný i za těchto podmínek.
Náš čas nespoutané exotiky vypršel a my jsme se pomalu loučili se zemí s neexistující střední vrstvou obyvatelstva, kde se setkáváme na každém kroku s obrovským
kontrastem chudoby a bohatství, kde se mezi tyčícími se luxusními mrakodrapy krčí
ušmudlané plechové boudy zaházené odpadky, plné rodin žijících často na několika
metrech čtverečních spolu s domácími zvířaty, bojující o každodenní chléb. Jedná
se prakticky o úplně jiný svět, než na který jsme my Středoevropané zvyklí. Musím
přiznat, že se pro mě návštěva Thajska stala silným a nezapomenutelným zážitkem,
který by měl zažít každý.
Děkuji vám za vaši pozornost a v příštím čísle se vám pokusím přiblížit Nový
Zéland.
Jitka Rapčanová (Netopilová)

Ohlédnutí

Kulturní rubrika
nebo co bychom měli vědět

Chválím všechny občany , kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vytvoření a průběhu prodejní výstavy „ Adventní inspirace“ 2009, a touto cestou jim
děkuji.. Výstavu připravoval sehraný tým
prověřený léty společné práce v kulturní
komisi: paní Věra Nedbalová, paní Marta
Válková,paní Helena Adámková, paní
Vlasta Štajnrtová, paní Irena Kalabusová,
paní Jana Fürstová a pan Karel Bubílek.
Těmto lidem není třeba nic vysvětlovat, samostatně splní jakýkoliv úkol.
Ochotně pomáhala i paní Anna Benešová.
Výdatnou novou posilou týmu byla paní
Ing. Jaroslava Kvasničková s rodinou. Její
nápady obohatily a povýšily úroveň výsta28

vy. Zásloužila se o účast profesionálních řemeslníků, kteří předváděli
své umění a dali výstavě nový ráz.
Nápad paní Kvasničkové s kulturními
vystoupeními dopoledne a odpoledne
po dobu výstavy se mi moc nelíbil,
ale ráda experimentuji, tak jsem byla
zvědava, jak to dopadne… Nápad
to byl výtečný a dnes si už nedovedu výstavu bez programů představit.
Překvapením nejen pro mne bylo
od prvního okamžiku vystoupení naší nové hudební skupiny Paseky. Vystupovala
poprvé a nacvičovala krátce. Paní Kvasničková přesvědčila členy skupiny o nutnosti
veřejně vystoupit na výstavě a věřím, že ani jeden člen toho nelitoval. Sál KD byl
plný vděčných posluchačů vánočních písní. Myslím, že se na Chvalčově objevila
nová dobrá parta lidí, a hodně od nich očekávám. Stejně dobrý nápad bylo stylové
občerstvení. I to vymyslela a realizovala paní Kvasničková.
Přípravy výstavy se účastnili zaměstnanci obce, oporu jsme měli jak v osobě pana
starosty, tak v paní místostarostce. Ve všem nám ochotně vyhověli. Přípravu sálu si
nedovedu představit bez zručných zaměstnanců našich technických služeb. Postavili
stánky, pomohli vystěhovat přebytečné židle a rozmístit stoly a velké i menší smrky.
Postavit a upevnit velké stromky byl problém. Ten vyřešil a realizoval pan Jaroslav
Sklenář. Všichni jsme si pořádně „mákli“. Pak se zdobily stromy, vánoční stoly,
mladý pan Kvasnička s kamarádem osvětlili stánky, připojili stromky k zásuvkám a
ve spolupráci s panem ředitelem školy ozvučili jeviště. Paní učitelky nainstalovaly
výstavku ZŠ a MŠ,RMC, paní učitelka Martínková s kolegyní postavily do vestibulu
betlém a vystavující i prodejci mohli obsadit připravená místa v sále podle plánu pana
Bubílka. Výstavu jsme tradičně otevřeli v pátek, tentokrát 20. listopadu. Program
vernisáže uváděla slečna Aneta Rudelová. Vystoupil pěvecký sbor naší ZŠ vedený
paní Mgr. Konečnou a Anička a Alena Dostálovy s paní Mgr. Čáslavovou s flétnami.
Po zbytek večera hrála a zpívala cimbálová muzika Voděnka. Výstava byla úspěšná.
Naše obec byla mnohokrát pochválena z různých úst. Laťku rok od roku zvyšujeme.
Udržení úrovně výstavy a případné zvýšení záleží především na mnoha desítkách
Chvalčováků, kteří se jí účastní: MŠ, ZŠ, DZP Javorník, RMC, učiliště na Říce, řezbářský kroužek, klub žen, zahrádkáři, klub rodičů, Paseky a řada pilných a šikovných
jednotlivců a samozřejmě zaměstnanci OÚ. Všichni dohromady dokážeme vytvořit
doslova posvátnou atmosféru a příjemně naladit lidi a obklopit je krásou. Dokázali
jsme, že jsou u nás bezvadní , příjemní a ochotní lidé. Výstava se líbila a má rok od
roku víc příznivců.
Náplň výstavy jsme s paní Kvasničkovou a manželem připravovali téměř rok,
intenzivně čtyři měsíce. Vymysleli jsme logo,manžel ho převedl do grafické podoby,
vytiskli plakát, zvali osvědčené i nové prodejce, vymýšleli pestré uspořádání vystavujících v sále, respektovali jsme požadavky na místo, zajišťovali program. Přednost
jsme dávali výrobcům z Chvalčova, museli jsme letos poprvé odmítnout ty, kteří se
hlásili pozdě nebo se nám jejich zboží nelíbilo. Chceme, aby na našich trzích byly
rukodělné české výrobky vhodné pro dobu adventní a vánoční. Máme další plány.
A máme radost, že se předadventní a předvánoční výstava stává celochvalčovskou
záležitostí.
Eva Bubílková
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Na téma: je rodina „in“?

Zamyšlení

Vývoj a funkce rodiny coby instituce je předmětem zkoumání různých věd. Dovolte
mi na začátek uvést jeden suchopárný příklad ze sociologického odvětví. Pak už to
snad bude pro vás čtivější.
Sociolog Lawrence Stone rozdělil vývoj rodinného života v Evropě do tří fází:
- v 16. – 19. století: převládaly rodiny typu malé domácnosti, nicméně udržující
úzké vztahy s komunitou a ostatním příbuzenstvem; prožitek tzv. citové blízkosti
tehdy nebyl normou, lidé o něj ani neusilovali; pohlavní styk byl považován spíše
za nutnost sloužící ke zplození dítěte; tzv. romantická láska byla opěvovaná
v aristokratických kruzích
- od první pol.17.stol. do poč.18.stol.: existovala tzv. nukleární rodina (tj. dospělí
manželé a jejich vlastní či adoptivní děti ve společné domácnosti) hlavně ve
vyšších kruzích, nicméně časem se rozšířila takřka do celé společnosti, rodina se
stává více vymezenou jednotkou; roste důraz na mateřskou a rodičovskou lásku
spolu s autoritativní pravomocí otce
- poslední fázi již známe ze současných trendů západní společnosti: rodina je spjatá citovými vazbami, vyznačuje se značnou mírou soukromí domácnosti, soustředí se na výchovu dětí; na vzestupu je „citový individualismus“ (tzn. že manželský
svazek vzniká na základě osobní volby, která většinou vychází z romantické lásky
či sexuální přitažlivosti); vzhledem k oddělení pracoviště a domova se rodina
stává především místem spotřeby hmotných statků, nikoliv výroby, jak tomu bylo
dříve (Stone, Lawrence, The Family Sex and Marriage in England, 1500 – 1800,
London, Weidenfeld and Nicolson, 1977).
Proč vůbec nadhazuji takové téma? Nevím, jak každý z vás osobně vnímá vliv
svých vnitřních pocitů a emocí, především svého okolí na představy o tom, jak by
měla vypadat „fajn rodina“. Má vůbec smysl se v dnešní době o něco takového ještě
snažit? Vždyť nám jde přece hlavně o to, „aby byla pohoda a všichni byli spokojení“.
Ale daří se nám to?
V záplavě různých filmů a televizních seriálů, jejichž postavy nám předkládají pro
nás často zajímavé a přitažlivé vzorce chování, díky kterým můžeme mít pocit, že
se v životě přece nemůžeme nudit jen „s tím jedním nadosmrti“… Při poslouchání
komerčních rádiových stanic, kde nám spousty rádoby osobností vykládá, jak je fajn
mít jedno dítě s bývalým partnerem a druhé s někým jiným, o třetím už nemluvě a
neopomenout mít nějakou tu „bokovku“…Při čtení časopisů, různých „plátků“, kde
nám na každé stránce říkají, že kdo se aspoň jednou nerozvedl, tak dneska není normální, a kdo je pouze „heterouš“, tak je pěkně nudný…Na veřejných prostranstvích
na billboardech, plakátech se na nás svůdně usmívají mladé modelky či modelové
(pokud se zrovna nejedná o předvolební plakát..)..Reklama nás vybízí, abychom se
„stali ve chvilce sexuálním ďáblem“..A tak bych mohla pokračovat dál. Každého z nás
jistě napadne spousta dalších obdobných příkladů.
Vzhledem k tomu, že jsem věřící, ráda bych uvedla dva texty z Bible, které mne
zaujaly v souvislosti s výše uvedeným tématem.
Bůh hovoří k Abramovi: „Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat… Tolik bude tvého semene.“ (Genesis 15,5)
Bůh promlouvá k Hagar: „Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst.“ (Genesis 16, 10)
Z biblických veršů je zřejmé, že požehnáním tehdy bylo mít co nejvíce dětí, mít
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velkou rodinu. Nejdříve dostal požehnání Abram (Abraham), který se stal přeneseně
řečeno otcem Izraele – tedy dnešního židovského národa. Posléze dostala obdobné požehnání bývalá otrokyně Abrama Hagar, jejíž syn Izmael se stal – přeneseně
řečeno – otcem arabských národů. (Pokud někdo máte zájem o všechny souvislosti,
najděte si 1.knihu Mojžíšovu, tj. Genesis, 15. – 16. kapitolu.).
A co my – co je pro nás tím největším požehnáním dnes?
Ano, kdo mě zná, tak má právo říct, že jsem mladá a „nezkušená“. Máte pravdu – kdo ví, třeba se časem s mým současným mužem začnu nudit a „vyměním“
ho s romantickou představou za někoho „lepšího“. Nebo já či on začne „ujíždět“ na
nějaké nezdravé závislosti. Dnes máme přehršle možných nabídek, jak si užívat
života – hlavně se nesnažit o rodinný život...můžu začít nadměrně pít alkohol, k tomu
kouřit krabičku cigaret denně a budu se cítit jako pravý bohém – no, aspoň přispěji
velkým dílem do kasičky státního rozpočtu, spolu s nákupem nafty, jediná útěcha a
bude opět na vyplácení sociálních dávek...anebo se dám na kouření „trávy“, protože
se chci smát a ono to samo nějak nejde..nebo začnu házet peníze do výherních automatů – hurá, opět přispěji na vyplácení sociálních dávek, které stejně v těch automatech zase skončí..Hmm. A co takhle nějaké prášky, to taky není špatný nápad, aspoň
víc vydržím „pařit“ a navíc ještě dostanu originální inspiraci…A ne, víte co, vidím to na
zvýšené pracovní úsilí – práce přece šlechtí člověka, budu moderně „nestíhat“, navíc
si přivydělám, vybuduji si kariéru, budu NĚKDO! a lidi z okolí padnou na zadek, ha!
…no jo, ale co děti?
Betty :o) (alias Alžběta Fürstová)
Budu se těšit na vaše reakce, podněty, diskuze, na e-mail adrese: erzabeth@centrum.cz

Chvalčovští zahrádkáři

Nevědět, co se přihodilo dřív, než ses narodil, znamená být stále dítětem.
Cicero
Dne 25.10.2009 jsme dovezli pro zájemce cca 20ks švestek odrůdy Topfürst
raná, dále pak Toptaste – je to výkonná odrůda, s optimální velikostí plodů (34-40g),
které mají vysokou kvalitu, univerzální upotřebení, jsou pěstitelsky méně náročné a
hodí se do všech pěstitelských oblastí. Sklizeň probíhá v polovině srpna až září, její
cukernatost je až 30%. Odrůda Haganta je velmi výkonná odrůda s velkými plody
(50-70g) a dobrou chutí, středně citlivá vůči virové šárce, není příliš citlivá vůči houbovým chorobám, netrpí zimními ani jarními mrazy. Sklizeň Haganty probíhá ve 2.-3.
dekádě září. Všechny odrůdy byly vyšlechtěny v Německu na univerzitě ve Stuttgartu
nebo ve Výzkumném ústavu univerzity Geisenheimu.
Dne 29.10.2009 jsme dovezli sadbové brambory, které jsme 28.10.2009 degustovali. Bylo ukončeno moštování, vaření povidel, které bylo nejvíce využito. Zde
největší zásluha patří všem těm, kteří jakoukoliv činností pomohli, jako př. M. Čech,
A. Hlavík, F. Matyáš, JUDr. V.Miler, B. Ovčačík, J. Slavík a další.
Dne 31.10.2009 byli někteří členové v Rožnově p.R. ve skanzenu-Janíkově stodole, kde byla výstava “Valašský Hortikomplex“ s přednáškou ing. Kršky z Lednice
„Pěstování meruněk, broskvoní v okrajových oblastech“. Seznámil nás s novými
odrůdami a problémy s jejich pěstováním. Při této příležitosti jsme dovezli zájemcům
špendlíky.
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V roce 2009 oslavil kulatiny náš člen př. Jaroslav Vysloužil.
Dne 13.11.2009 jsme se rozloučili s přítelkyní Marií Pšenčíkovou, která byla naší
členkou od začátku ZO, rovněž byla v 70. letech předsedkyní ČZS. Čest její památce.
13.-15.11.2009 jsme se zúčastnili školení OOI v Ostravě.
Dne 22.11.2009 jsme byli na degustaci ovoce na Slovensku u zahrádkářů
v Lužiankách u Nitry. Přijali nás velmi srdečně. Jejich sortiment odrůd se nám zdál
menší ,než co se pěstuje u nás. Bohužel čas byl krátký, abychom mohli probrat
všechny otázky, které oni měli k nám a obráceně.
Firma BAYER- (Ing. Drahomíra Musilová a spolupracovníci) v hotelu Hvězda
v Kroměříži dne 26.11.2009 pořádala seminář (byli jsme pozváni) ohledně chemických přípravků, které dodává zákazníkům . Zde nás také pracovníci ÚKZÚZ (Ústřední
Kontrolní Zkušební Ústav Zemědělský) ing. Dušan Nesrsta a Bc. Tomáš Ján z
Želešic seznámili s novými perspektivními odrůdami ve zkouškách a praxi. Velmi
poučné. Také zde probíhala degustace jablek a slivovice.
Výstavu betlémů ve Frýdlantu n.O., kterou pořádala ZO ČZS dne 28.-30.11.2009,
někteří z nás také navštívili. Měla vysokou úroveň a velkou návštěvnost.
Na začátku prosince zajišťujeme odborníky na opravu střechy nad moštárnou,
abychom v r. 2010 celou akci provedli. A jako již 8x předtím ukončíme rok 29.12.2009
tradičně degustací jablek a slivovice. Někteří členové se zúčastní 26.-27. svěcení
vína na jižní Moravě.
V roce 2010 každou sobotu v lednu až v únoru probíhá tradiční školení v Brně a
Olomouci, kterého se účastníme. Máme v plánu přednášky na CHALUPĚ, ale chybí
nám DATAPROJEKTOR, protože obraz na výpočetní technice je malý. Pomozte
nám. Naplánovali jsme VČS na 12.2.2010 v 17.oo hodin.
Poradna pro zahrádkáře Český rozhlas 2 Praha, 14:25 hod. 9.12. Ing. Alena
Heinrichová: Muškáty – začínáme s výsevy. 23.12. RNDr. Stan. Peleška: Jaký byl
uplynulý rok pro zahrádkáře.
Předplatitelé časopisu Zahrádkář dostávají v lednovém čísle také stolní kalendář, kde najdeme nejen nové druhy osiv od SEMO Smržice, ale také přípravky na
ochranu rostlin firmy AGRO Opava, biologické přípravky od Biocont laboratoř Brno.
My jsme je koupili a můžeme je zájemcům prodat.
Členové ČZS dostanou po zaplacení členské známky „Rukověť zahrádkáře“,
kde na obálce je salát římský Gelban, kedluben Modrava, cuketa Gpdline, rajče
tyčkové Parto F1, fazol Aidagold, salát Dubagold, celer Neon, paprika Pálivec,
Superamy či směs chilli paprik. Dále zahradní lilie White Henryi, Citronáda, Lila
Favorit, Zlatá Praha, Skořice. Hrušky Konvert, Harbo. Jablka Hana, Daria, Julia,
Lipno, Clio, Pidi, Meteor, Heliodor, Orion, Luna. Dále zde na 95 stranách najdete od
zeleniny proti civilizačním chorobám, boj s plzákem španělským, brambory, rajčata,
lilie, pěstování hub doma, specifika řezu peckovin, padlí u angreštu a podobně.
Zelí – zelenina i lék. Již v antice bylo zelí využíváno zpočátku jen jako léčivá
rostlina, která posilovala tělo a činila je odolným proti vředům a dokonce i proti
morové nákaze. Kapitán James Cook během své plavby kolem světa (1772-1775)
vzal s sebou 60 sudů kvašeného zelí a vydával je pravidelně mužstvu. Tímto chránil
námořníky zvláště před kurdějemi-skorbutem, projevujícím se až vypadáváním zubů.
Proto zelí budiž pochváleno. Viz písnička: Mariáno, vstávej ráno, peč koláče pro
oráče a zelníky pro dělníky!
Opět zajímavá fakta - baklažán, avokádo, hruška jsou zaměřené na zdraví a
funkci dělohy a děložního hrdla. Také vypadají jako tyto orgány. Dnešní výzkumy
ukazují, že když ženy konzumují 1 avokádo týdně, vyrovnává to hormony a působí
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jako prevence rakoviny dělož. čípku. A je to důmyslné:…trvá 9 měsíců, než z květu
avokáda naroste zralý plod. Obsahuje 14 000 nutričních chemických složek v každém z těchto plodů (moderní věda zatím prozkoumala a pojmenovala 141).
Fíky – jsou plné semen a visí v dvojicích, když rostou. Fíky zvyšují pohyblivost
mužských spermií a jejich počet a také pomáhají překonat mužskou sterilitu.
Sladké brambory – vypadají jako pankreas a vlastně vyrovnávají glykemický
index při diabetu.
Pár pranostik: Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mívají nemocní.
Barbora na ledě – Vánoce na blátě. Hvězdno na den Štědrý, bude rok úrodný. Na
svatého Hygina (10.1.) pravá zima začíná. Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
Užijte si zimu jako dobu zaslouženého odpočinku a přípravy na jaro nové.
Rok 2010 jako ze škatulky přejí zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS

Chvalčovský hasičský sbor

Tak pomalu se blíží konec roku a s tím je vždy spojené rekapitulování uplynulých
dvanácti měsíců.
V současné době působí JSDH Chvalčov v požárním poplachovém plánu jako
jednotka požární ochrany kategorie JPO V., s místem působnosti katastr obce
Chvalčov. Odbornou způsobilost hasičů si průběžně zdokonalujeme. Mimo běžná
školení velitelů, strojníků, techniků a hasičů, uživatelů dýchací techniky, hasiče zdravotníky, pracovníky s motorovou pilou a jiných specializací, se připravují i další kurzy.
Mimo teoretickou část absolvují členové jednotky pravidelně také praktickou přípravu
a kondiční cvičení. Členskou základnu tmelí také kulturní akce a brigády na údržbě
techniky a objektu hasičské zbrojnice.
Mimo represivní činnost, která je samozřejmě prioritou jednotky, se hasiči soustředí částečně i na prevenci a propagaci požární ochrany. Probíhají pravidelné
přednášky o požární ochraně, ukázkové akce s technikou i na našich webových
stránkách sboru.
V letošním roce jsme zasahovali celkem při 17 mimořádných událostech, kam
byla vyslána naše zásahová jednotka KOPIS (Krajské operační informační středisko)
Zlínského kraje.
K prvnímu technickému zásahu letošního roku jsme vyjížděli 23. února k odstranění sněhových převisů na budově OÚ. Další zásah - 2. dubna požár sazí v komíně
v ulici Na Chaloupkách. Ještě ten samý měsíc, a to 26. jsme zasahovali při požáru
lesního porostu pod Liškárou. Během několika hodin jsme byli povoláni v nočních hodinách znovu k údajnému požáru chaty na Říce. V květnu 2x technický
zásah odstranění stromu přes komunikaci a odstranění uhynulé zvěře ze studny.
V měsíci červnu 1x technický zásah, pomoc při likvidaci včelstev napadených včelím morem. Dále v tomto měsíci bylo provedeno plánované požární taktické cvičení
(ÚSP Javorník) ve spolupráci HZS PS Bystřice pod Hostýnem a JSDH Bystřice pod
Host. V červenci proběhl jeden technický zásah odstranění stromu přes komunikaci směrem na Tesák. Bohužel ani nám se nevyhýbají plané poplachy. Například
v srpnu jsme byli nuceni dorazit k údajně zapálenému stohu v obci Blazice. Tímto ale
nechceme odrazovat spoluobčany od nahlašování požárů, vaše pozornost mnohdy
dokáže zachránit nejen majetek, ale v některých případech i lidský život. V měsíci
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říjnu se uskutečnilo celkem 5 technických zásahů. Jednalo se o odstranění stromů
z komunikace kvůli náhlým sněhovým srážkám. Během této kalamity naše jednotka
vyjela dokonce ke čtyřem událostem během 24 hodin, aby zajistila pro vás a vaše
spoluobčany bezpečnost a průjezdnost místních komunikací. Podobně tomu bylo
i v měsíci listopadu, kdy strom přes komunikaci znemožňoval do našeho příjezdu
plynulý provoz. V měsíci prosinci byl pro jednotku vyhlášen poplach ze strany HZS
Zlínského kraje kvůli prověrce a kontrole akceschopnosti jednotky a před Vánocemi
jsme byli povoláni k zahoření v kotelně domu v ulici Na Kamenci, které bylo uhašeno
již před příjezdem jednotky.
Dne 28. prosince proběhla v naší klubovně výroční valná hromada sboru, kde
se uzavřel a zrekapituloval rok 2009 podle všech formalit a jak se říká slavnostně.
Probrali jsme, co se během celého roku naplánovalo a splnilo, a také kde je příště
nutno přidat trošku píle. Byly zde předneseny celkové zprávy o činnosti sboru, zpráva
velitele JSDH, zpráva strojníka a zpráva o hospodaření SDH.
Na 9. ledna 2010 připravujeme tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu vám
bude hrát hudební skupina Rytmix Holešov. Určitě tuto skupinu znáte, hraje a baví
hosty našich akcí už pár let. Na ples připravujeme bohaté občerstvení a pestrou
tombolu. Určitě vás přijdou osobně pozvat i s přáním do nového roku členové našeho
SDH .
Dovolte mi, abych vám jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů ve
Chvalčově popřál v novém roce mnoho úspěchů v osobním i rodinném životě a neopomenu připojit přání, abychom se spolu setkávali pouze při společenských a jiných
příjemných příležitostech.
Zdeněk Sedlář

Než zavřete zpravodaj

Mám takový nápad.
Představte si, že jdete na Hostýn, nahoru do kopce po Císařské cestě, a na
zádech nesete batoh plný těžkých dřevěných polen. Jak se vám jde? Nebylo by jednodušší sem tam nějaké to polínko jednoduše odložit? Stejně je k ničemu nemáte.
Obrazně řečeno, je život od narození až ke smrti právě takový dlouhý, vysilující
výšlap. Protože tu už nejde o Hostýn, ale rovnou možná o Gerlach nebo Mount
Everest, je cesta sama o sobě už dost náročná. Kolena se podlamují, záda se ohýbají, síly ubývají. A to ještě táhneme batoh plný nesmyslných věcí, které k životu vůbec
nepotřebujeme. Jen málokdo dokáže odložit celý batoh najednou a kráčet svobodně,
ale sem tam nějaké to polínko upustit, zahodit, to taky není marné a dokáže to kdokoliv. Hned se vám uleví, záda se trochu narovnají, naberete druhý dech a půjdete lehčí
a veselejší. Kdo nevěří, ať to zkusí. Zkuste vyhmátnout nějakou tu bolístku, trápení,
starost, problém, zkuste nahmátnout nějaké to polínko v podobě pýchy, předsudku,
závisti nebo závislosti a vyhoďte ho z batohu ven. Šetřeme síly, cesta je ještě dlouhá.
Naštěstí nejdeme sami. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Je to fascinující, jak jdeme
všichni najednou a společně, a přitom jsme zároveň každý někde úplně jinde.
Jménem celé redakce přeji všem Chvalčovanům a dalším poutníkům příjemný a
úspěšný výšlap do roku 2010.
Jitka Dostálová
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Slovo na konec:
Každý jsme andělem s jedním křídlem.
Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout.

Neznámý autor
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