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Milí čtenáři,
před nedávnem dostala kulturní komise od obce ke správě a k užívání část domu

č. 474 v ulici Pod Hostýnem. Kulturní komise, včetně lidí, kteří dlouhodobě spolu-

pracují, má záměr vytvořit v nově nabytých prostorách galerii nebo muzeum (možná
i obojí) naší obce. Galerie by měla podporovat především aktivní občany a dát jim

možnost prezentovat své výrobky, obrazy, či fotografie. Vím, že je v naší obci dost

šikovných lidí, kterým by tato jejich vlastní „výstava“ udělala radost. A nemusí to být
žádní umělci. Vážím si všech lidí, kteří tvoří jen tak pro radost. Tací lidé jsou umělci
života, kteří tvoří a tkají život sám, a je potřeba si je hýčkat.

Galerie i muzeum obce Chvalčov bude dílo společné, jinak to ani nelze realizovat.

Naštěstí žijeme v obci, kde nejsou žádní závistivci, takže kultuře těch x metrů čtverečních všichni ze srdce přejeme, že? Naštěstí tady nebydlí žádní nepřející lidé, kte-

rým by muzeum, galerie nebo kostymérna byla trnem v oku. Toho se na Chvalčově
bát nemusíme. Na Chvalčově je všem jasné, že všechny spolky jsou důležité, že

na vsi si vždycky všichni pomáhali a to ves udržovalo při životě. Zahrádkáři, hasiči,

sportovci, škola a kultura se nemohou vnímat vzájemně jako konkurence. Levé koleno také není tak hloupé, aby žárlilo na pravý loket. Vzájemně se doplňují a vychází

si vstříc. Přesně tak, jak to má být. Hasiči se starají o to nejzákladnější, zachraňují
lidské životy a majetek. Jejich pomoc je obdivuhodná a zaslouží si velkou úctu, právě

tak jako práce zahrádkářů. Ti se starají o přírodu. A kde bychom byli bez lidí, co rozumí půdě a rostlinám? Kde bychom byli bez potravy? Sportovci pro změnu zajišťují

pohyb, který je zrovna tak životně důležitý. Bez pohybu vše ustrne, bez pohybu není
žádný vývoj. A kultura je tady pro duši, pečuje o ni, protože bez duše by člověk otupěl
a zakrněl. Jeden spolek není důležitější než druhý, tvoří celek.

Milí občané, kdo chce, může se jakýmkoliv způsobem zapojit. Někdo má třeba

nápady a nemá čas, jiný naopak. Kulturní komise je otevřená společnost, která

by měla žít a dýchat. Na kulturu nemá nikdo monopol, a energie v ní musí téci.

Potřebujeme pomoc všech schopných a ochotných lidí. Práce je pořád dost a dost.
Pár lidí nedokáže dělat zázraky a bavit celou vesnici a trefit se do vkusu každého.
Sedět na zadku a čekat, co pro nás ostatní připraví, a pak je kritizovat, to už je dnes
opravdu neskutečně nudné a otravné. Doslova a do písmene OTRAVNÉ!

Přeji nám všem hravost, radost a cítit krásu v „ničem“, protože to je to, co naše

starostmi utrápené obličeje potřebují ze všeho nejvíce.

Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 6. 2013
RO projednala a rozhodla:
• a stanovila termín jednání ZO na čtvrtek 20.06.2013. Program vyplyne z předcházejících jednání RO a došlé pošty.
• o zhotovení energetického štítku kulturního domu ve Chvalčově, v souladu se
zákonem od fy. Sulko s.r.o. Zábřeh za cenu 10 000,--Kč.
• a doporučuje ZO schválit bezúročnou půjčku pro ČSZ ve Chvalčově na dobu do
vypořádání dotace od MAS Podhostýnska v částce 55 233,--Kč.
• a) o možnosti stavební úpravy v budově ZŠ a MŠ pro vstup dětí z MŠ tak, aby
byla oddělena špinavá a čistá zóna.
b) o opravě části „krčku“ v ZŠ a MŠ, odstraněním skleněné výplně, kterou nahradí
plná cihla.
c) a doporučuje ZO schválit výměnu všech radiátorů v budově ZŠ a MŠ, které
většinou tečou.
• o uzavření smlouvy s JM VaK Kroměříž na odběr vody z hydrantu pro potřeby
SDH do 31.12.2014.
• o zakoupení spektrometru pro potřeby obecního vodovodu na dávkování chloru.
• o jednorázové povodňové finanční výpomoci v částce 10 000,--.
• o zařazení do seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu pana Davida
Zajíčka.
• o zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 371/2 v k.ú.
Chvalčova Lhota.
• o příspěvku na skákací hrad při pořádání dětského dne na fotbalovém hřišti
v částce 6 000,--Kč.
• a nemá námitky k průjezdu rychlostní zkoušky č.3 a 6 přes hranice naší obce dne
31.08.2013 při pořádání Barum Czech Rally Zlín.
• o zástavbě obecního pozemku parc.č. 359/2 v k.ú. Chvalčova Lhota pro umístění
poštovní schránky občanů, trvale žijících v nemovitosti určené k rekreaci.
v k.ú. Chvalčova Lhota
• a) o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 359/7
u nemovitosti č.ev. 6. Pronájem je o výměře 150 m2, na dobu 12 let, za cenu
1,--Kč za m2 a kalendářní rok.
b) o pronájmu obecního pozemku parc.č. 449/18 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře
779 m2, na dobu 12 let, za cenu 1,--Kč za m2 a kal.rok panu Václavu Spieglovi.
c) a doporučuje ZO zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 452,463/3,464
a 645/2, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota pro JMP Net s.r.o. Brno.
• o programu letošních hodů, včetně úhrady některých programů do částky
10 000,--Kč.
• o předání části domu č.p. 474 školské a kulturní komisi, která zde bude mít zázemí pro divadelní kroužek.

•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z jednání dne 15.05.2013.
výsledek jednání s občany v ul. Kroužky, Pod Matůškem, Pod Hostýnem a
v Chrástce, týkající se omezení dopravy v této lokalitě.
potřebu vypracovat nový provozní řád pro Obecní knihovnu ve Chvalčově, dle
metodiky Okresní knihovny Kroměříž.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 20. června 2013

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 21.03.2013 do 20.06.2013.
a schvaluje na základě "Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č. 264/2012/
KŘ“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky "Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012" a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2012 bez výhrad.
a schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky pro ZO ČSZ Chvalčov v částce
55 283,00 Kč na předfinancování dotovaného projektu „Zahrádkářská dokonalost
jedině s multimedii“ se splatností do 14 dnů po vypořádání financí s poskytovatelem dotace.
a rozhodlo v souladu se zákonem o obcích o změně výkonu funkce místostarostky - od 1.7.2013 do konce měsíce návratu matrikářky z nemoci, bude dlouhodobě
uvolněným členem zastupitelstva obce Chvalčova.
po projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Zlepšení tepelně-technických vlastností objektu ZŠ Chvalčov“
a) vylučuje uchazeče MG Construction s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha
2 - Nové Město, IČ: 248 44 870, a Ing. Hanousek Leoš s.r.o., Loučská 866, Lipník
nad Bečvou I – Město, IČ: 268 56 654,
z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,
b) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka společnosti PROVING
s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín, IČ:262 44 888, a
c) schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Zlepšení tepelně-technických
vlastností objektu ZŠ Chvalčov“ se společností PROVING s.r.o., Poštovní 480,
768 24 Hulín, IČ:262 44 888, za cenu 3 617 837,00 Kč včetně DPH.
a rozhodlo vypustit záměr opravy topení v ZŠ a MŠ Chvalčov a připravit celou akci
na další jednání ZO, které bude za tímto účelem svoláno v termínu 08.07.2013.
a rozhodlo o TDI a inspektoru BOZP na zakázku „Zlepšení tepelně-technických
vlastností objektu ZŠ a MŠ Chvalčov“, kterým bude Ing. Vítězslav Študent za
celkovou cenu 47 tis. Kč a o autorském dozoru, kterým bude firma Inex Kroměříž
za cenu 24 200,00 Kč.
a rozhodlo o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky č. 2103272 a 159245
v k.ú. Chvalčova Lhota na dobu neurčitou za úhradu 605,00 Kč ve prospěch firmy
JMP Net, s.r.o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, dle GP č. 608-17/2013 na
pozemcích parc.č. 452, 463/3, 464 a 465/2, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

kontrolu usnesení č.16/2012 ze zasedání ZO Chvalčov dne 21.03.2013.
osobní poděkování a předání dárku řediteli ZŠ a MŠ Chvalčov, Mgr. Zdeňku
Hnilovi u příležitosti dvacátého výročí ve funkci a životního jubilea a jako ocenění
za dosavadní práci a reprezentaci školy a obce.
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•
•
•

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření
s odpady, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a
schválený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady se sídlem
v Bystřici pod Hostýnem.
program chvalčovských hodů 2013.
Zastupitelstvo obce ukládá

starostovi obce uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Zlepšení tepelně-technických vlastností objektu ZŠ Chvalčov“ se společností PROVING s.r.o.,
Poštovní 480, 768 24 Hulín, IČ:262 44 888, za cenu 3 617 837,00 Kč včetně DPH.

Usnesení zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 8. července 2013

•
•
•
•
•

•
•

•

Zastupitelstvo obce projednalo

a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
a schvaluje výměnu radiátorů v celé budově ZŠ a MŠ Chvalčov, jako zhotovitelskou firmu stanoví instalatérství Charvát, Chvalčov za nabídkovou cenu 539
528,00 Kč vč. DPH.
a schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Místní akční skupině Podhostýnska ve
výši 54 000,00 Kč na předfinancování dotovaného projektu „S nordic walking holí
vydej se do okolí“ se splatností po vypořádání s poskytovatelem dotace a ukládá
starostovi uzavřít smlouvu o půjčce.
a schvaluje digitální povodňový plán obce včetně povodňové komise ve složení: Ing. Antonín Stodůlka - předseda, Vojtěch Zapletal - místopředseda, Marie
Balvínová (Andrea Zábranská) - tajemník komise, Sedlář Zdeněk ml. - člen, Jiřina
Hurtová - člen.
a schvaluje Ing. Antonína Stodůlku, starostu obce, jako určeného zastupitele
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ke
spolupráci ve věcech územního plánování s odborem územního plánování a stavebního řádu MěÚ Bystřice pod Hostýnem – pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

kontrolu usnesení č.17/2013 ze zasedání ZO Chvalčov dne 20.06.2013.
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Podhostýnského mikroregionu,
která obsahuje vyjádření , že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky a schválený
závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu se sídlem v Bystřici pod Hostýnem.
Zastupitelstvo obce ukládá

starostovi obce uzavřít smlouvu o půjčce Místní akční skupině Podhostýnska ve
výši 54. 000,-- Kč na předfinancování dotovaného projektu „S nordic walking holí
vydej se do okolí“.
JIřina Hurtová
místostarostka obce
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Slovo starosty

Obecní projekty roku 2013 s dotační podporou
Zateplení školy

Připravený projekt „Zlepšení tepelně – technických vlastností objektu ZŠ Chvalčov“
(zateplení fasády, půdy a výměna oken), byl podpořen prostředky poskytnutými
z fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 85% uznatelných nákladů a z operačního
programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí ve výši 5 % uznatelných nákladů. Uvažované náklady vycházely z ceny vypočítané projektantem,
kterým byl Inexprojekt s.r.o. Kroměříž, a která činí 4 640 618, 00 Kč. Z výběrového
řízení, které proběhlo v červnu 2013, vzešel ze sedmi uchazečů zhotovitel, který
předložil nejvýhodnější nabídku – firma Proving, s.r.o. Hulín. Uzavřená smlouva
s cenou 3 617 837,00 Kč představuje úsporu více než 1 milion Kč proti předpokladu.
Technický dozor investora a výkon inspektora bezpečnosti práce je smluvně zajištěn
s Ing. Vítězslavem Študentem za úhrnnou cenu 47 000,00 Kč. Administraci projektu
provede na smlouvu Inexprojekt Kroměříž.
Za rozdíl mezi cenou z projektu a cenou vysoutěženou, zastupitelstvo obce rozhodlo opravit ústřední topení v budově ZŠ. Podstatou opravy je výměna radiátorů a
vadných částí rozvodů za cenu 539 528,00 a značně nákladná rekonstrukce kotelny
s cenou 589 696,00 Kč, vše s DPH. Zhotovitel Milan Charvát, instalatérství Chvalčov.
Práce v interiéru budovy neohrozí zahájení školního roku, celá stavební akce
bude ukončena do 15.10.2013.

Nový zdroj vody pro obec

Druhým projektem, na který obec získala dotaci, má název „Chvalčov - zdroj vody
pro obec – hydrogeologický průzkum“. Celkové výdaje činí 619 240,00 Kč. Projekt
byl podpořen 85 % uznatelných nákladů z Fondu soudržnosti Evropské únie a 5 %
od Státního fondu životního prostředí. Vlastní podíl je uvažován ve výši 61 205,00
Kč. Podstatou je hydrogeologický vrt nedaleko obecního vodojemu Pod Javorníkem,
který v případě příznivých výsledků bude vystrojen pro zásobování obecního vodovodu. Práce provede firma Altec Internacional s.r.o. Holešov, technický dozor zajistí
paní Mgr. Ivana Žákovská z Holešova, administrace projektu bude svěřena paní Ing.
Veronice Kašparové. Práce proběhnou v září a říjnu letošního roku.

Kříž Pod Kozincem

Záměr restaurování kamenného kříže Pod Kozincem, který je toho času demontován a uložen v obecních prostorách, byl podpořen dotací z Fondu kultury Zlínského
kraje částkou ve výši 45 840,00 Kč. Celková oprava bude stát 95 560,00 Kč a
provede ji pan Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem. Město Bystřice pod Hostýnem
poskytlo obci kameny na spodní stupeň pomníku, který se nezachoval. Oprava bude
dokončena do 10. listopadu 2013.
Ing. Antonín Stodůlka
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Odešel RTDr. Ing. Ladislav David

Dne 8. května 2013 zemřel nejstarší chvalčovský
občan pan RTDr. Ing. Ladislav David. Dožil se 99 let
a bezmála tří měsíců. Byl mimořádným člověkem a
mimořádným odborníkem v oboru lesnictví a botaniky
a profesionálem v mnoha dalších odbornostech. Řeklo
by se člověk renesančního záběru. Ve Chvalčově žil
se svou rodinou od roku 1956. Mnozí ho pamatují jako
vedoucího polesí, málokdo ví, že v té době měl již za
sebou kariéru vědeckého pracovníka ve Slezském
muzeu v Opavě a podílel se na budování lesnické
typologie na ústředí Lesprojektu v Brandýse nad
Labem. Neúnavně sbíral květenu Československa,
jeho profesionálně vytvořený herbář s 3 tisíci položek
je dnes pýchou Slezského muzea v Opavě. Na vysoké
profesionální úrovni dělal všechno, na co sáhl. Byl uznávaným odborníkem v pěstování kaktusů a alpinek, navrhnul a sám si postavil krásný dům, do kterého i sám
vyrobil stylový dřevěný nábytek, mnoho let se svou manželkou navrhoval, vyráběl a
maloval žádané dřevěné valašské figurky pro rožnovský skanzen. Byl velmi vzdělaný a erudovaný odborník. Přesto, že si u něho podávaly dveře osobnosti zvučných
jmen, zůstal mimořádně skromný, laskavý, vždy pozitivně naladěn a připraven
pomoci radou či skutkem. Byl charakterní, nikdy si nezadal s mocí, nebál se. Ve
stejném duchu vedl své syny i celou rodinu. Jeho odchod je ztrátou pro jeho blízké
i pro celou obec.
Lidé druhu pana RTDr. Ing. Ladislava Davida jsou vzácným a zřídkavým úkazem.
Jeho odkaz je potřebným směrníkem a inspirací pro život v dnešní hůře uchopitelné
současnosti a zaslouží si tichou připomínku.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Antonín VACULÍK
Jan ŠVIHÁLEK
Veronika LANGEROVÁ
Veronika KOLYPKOVÁ-ZAHRADILOVÁ

narozen
narozen
narozena
narozena

17.05.2013
21.06.2013
08.07.2013
22.07.2013

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí !

Řady chvalčovských občanů opustili:
Ladislav DAVID
Helena BOROVCOVÁ

99 let
85 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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1) Bludišťujeme

Něco pro bystré hlavičky

2) Einsteinova hádanka
1. Je 5 domů v 5 rozdílných barvách.
2. V každém domě žije osoba rozdílné národnosti.
3. Těchto 5 obyvatel pije svůj nápoj, kouří svoje cigarety a chová zvířata.
4. Nikdo nepije to, co ostatní, nekouří, co ostatní a nechová to, co ostatní.
Nápověda
  1. Angličan žije v červeném domě.
  2. Švéd chová psy.
  3. Dán pije čaj.
  4. Zelený dům je hned nalevo od bílého.
  5. Obyvatel zeleného domu pije kávu.
  6. Ten, co kouří Pall Mall, chová ptáky.
  7. Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill.
  8. Ten, co žije ve středním domě, pije mléko.
  9. Nor žije v prvním domě.
10. Ten, co kouří Blend, žije vedle toho, co chová kočky.
11. Ten, co chová koně, žije vedle toho, co kouří Dunhill.
12. Ten, co kouří Blu Master, pije pivo.
13. Němec kouří Prince.
14. Nor žije vedle modrého domu.
15. Ten, co kouří Blend, má souseda, který pije vodu.
Otázka zní: Kdo chová ryby?
9

3) Odborníci na koně radí: S hřebcem záležitosti prodiskutujte, klisnu požádejte a
...TAJENKA

Řešení z minulého vydání:
2) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hoří, má panenko
Kulový blesk
Jáchyme, hoď ho do stroje
KnoflíkářI
Léto s kovbojem
Limonádový Joe
Na samotě u lesa
Obecná škola

         1)

3) ano

4) Stačí zvednout do ruky 2. skleničku od levého kraje a její obsah přelít do 2. prázdné skleničky od levého kraje (tedy počítáno zleva do skleničky sedmé v pořadí.
Poté, co přelijeme její obsah, vrátíme sklenku zpět na své místo. Ten samý postup
provedeme i s plnou skleničkou čtvrtou zleva, jejíž obsah vlijeme do 9. sklenky
zleva. Skleničku opět položíme na své místo a dostaneme tak uspořádání skleniček nakreslené na druhém obrázku.
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Různé

v Žádáme občany, aby udržovali pořádek kolem nádob na tříděný odpad. Množí se
případy odkládání velkých krabic, ve kterých jsou další odpady. Pokud jsou tam
i potraviny do rána, je z toho velmi nevábný „svinčík“, na který všichni poukazujeme. Všichni chceme, aby byl Chvalčov krásnější, ale bohužel jsou mezi námi stále
takoví, kteří to jen chtějí a kritizují, ale sami nic nedělají, protože si platí domovní
daň a poplatek za odpad.

Jak odevzdávat odpad do „zvonů“ a sběrného místa

Všichni jsme si již zvykli na tříděný odpad, který odevzdáváme do nádob (zvonů)
na 10 místech v obci.
Většina občanů je disciplinovaných a do žlutých nádob na plasty odkládá směsný plast, pokud možno sešlápnutý, včetně kelímků od jogurtů a různých obalů od
potravin apod. Větší plastové obaly od nábytku, stavebního materiálu apod. srolujte,
svažte a odevzdejte ve sběrném místě.
Zelené a bílé nádoby slouží k odkládání bílého a barevného skla.
Modré nádoby jsou určeny pro sběr papíru, odkládejte tam veškerý papír mimo
znečištěný mastnotou nebo chemikálií. Velké kartony, obaly od nábytku apod. prosím
odvezte do sběrného místa. Pokud máte zájem podpořit sběr papíru v naší škole,
udělejte balíčky nejvíce 5 kg těžké, svažte provázkem a až bude vyhlášen sběr rozhlasem, odvezte do školy.
Hnědé nádoby na bioodpad – odkládejte tam trávu, rostliny, plody ovoce, vše ze
zahrady v drobném stavu. Vykácené keře, velké větve apod. odvezte do sběrného
místa. Pokud bude odpadu hodně, můžete požádat o štěpkování přímo u vás doma.
Obec má možnost i odvozu za poplatek 100,--Kč.
Kontejnery na drobný elektroodpad - tam odkládejte elektrospotřebiče – varné
konvice, fény, kulmy, malá rádia, elektrické holicí strojky, mixéry, šlehače, telefony
apod.
Velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, počítače, rádia, tiskárny, mikrovlnné
trouby – odkládejte ve sběrném místě.

Sběrné místo

Tam odkládejme všechno uvedené v této zprávě:
- Nádoby – od barev, laků, postřiků, kyselin apod. eventuelně zbytky těchto látek,
přivezte zavíčkované nebo v sáčku tak, aby obsah nevytékal.
- Znečištěné hadry – od olejů a chemikálií, nejlépe zabalené a svázané.
- Léky – nejlépe v originálních krabičkách, jinak dejte prosím do sáčků, které uzavřete.
- Stříkačky a jehly, použitá pera od inzulínu – zabezpečte tak, aby se obsluha
nemohla poranit, nejlépe překrýt originál krytkou, nebo jehlu zabezpečit tvrdším
papírem a dát do sáčku.
- Pneumatiky – bereme jen z osobních automobilů, pokud měníte kola v servisu, je
povinností provozovatele opotřebené pneumatiky si ponechat, v ceně je účtován
i poplatek za likvidaci.
- Baterie – malé monočlánky můžete odevzdat i v budově obecního úřadu nebo ve
škole. Jinak ve sběrném dvoře, nemáme žádné specielní požadavky.
- Cartridge a tonery – můžete odevzdat v budově obecního úřadu nebo ve sběrném místě. Jsou v současné době velmi žádaným odpadem.
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Obaly od mléka a džusů – sbírejte i nadále doma, do oranžových pytlů, ty odevzdejte ve sběrném místě nebo po vyhlášení místním rozhlasem. Sešlapujte.
Oleje jedlé i ostatní – přineste v uzavřených nádobách, je možno požádat obsluhu o přelití a nádobu si pro další skladování odnést domů.
Staré teploměry rtuťové – přineste nejlépe v pevně uzavřeném igelitovém
sáčku, i pokud jsou rozbité.Rtuť je považována za jednu z největších škodlivin,
proto s ní nakládejte velmi obezřetně.
Zářivky a výbojkové žárovky – dávejte prosím pozor při přepravě, aby nedošlo
k úniku rtuti.
Stavební suť – na jednu domácnost jeden vozík za os. auto měsíčně.
Velkoobjemový odpad – jedná se hlavně o nábytek všeho druhu.
Obec vám může rovněž poskytnout po dohodě odvoz za cenu 1 multikára 100,- Kč.
Sběr starého železa – není žádné omezení, bereme všechny druhy kovů.

v Od října letošního roku bude instalován ve sběrném místě Diakonií Broumov
i kontejner na oděvy, obuv a hračky. Bude sloužit pro akutní potřebu (stěhování, pozůstalost a podobně). Jinak budeme i nadále dělat pravidelné sbírky jako
doposud.
v Sběr oranžových pytlů s nápojovým kartonem (krabice od mléka a džusů) se
uskuteční v pondělí 2. září 2013 v době od 7.30 hodin.
Pytle dejte před dům na viditelné místo, ve schránce budete mít pytel nový.
v Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se bude konat v úterý 17. září 2013
v kulturním domě ve Chvalčově v době od 14.00 – 18.00 hodin. Sbírat se
budou veškeré oděvy, funkční boty, povlečení, ručníky, utěrky, deky, peřiny,
spacáky, potřeby pro domácnost, vše znáte z dřívějších sbírek.
v Podzimní zájezd pro seniory se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2013 s odjezdem
v 7.45 hodin ze všech zastávek autobusu v obci. Navštívíme poutní místo Dub
nad Moravou, zámek Plumlov, město Prostějov. Součástí zájezdu bude i návštěva
krytého bazénu. Přihlásit se můžete v pokladně Obecního úřadu u p. Zábranské
do 16. září 2013.
v Pokud pravidelně navštěvujete internetové stránky Obce Chvalčov, jistě jste si
všimli jejich nových možností. Mluvené slovo, zvětšení písma, hlavně pro seniory a teplota v naší obci. Čekáme na vaše ohlasy.

Poděkování

Ráda bych poděkovala aktivním členům i ne-členům kulturní komise, kteří se
podílí na „rekonstrukci“ zatím první místnosti klubovny a kostymérny. Dík si zaslouží
především Radovan Bílý, bez jehož nezištné a kvalitní práce bychom se jen stěží
obešli.

KURZY ALFA – příležitost prozkoumat smysl života

Ačkoliv se s oblibou říkává, že jsme ateistická společnost, mnoho lidí dnes hledá
životní orientaci a i duchovní rozměr svého života. Skvělou příležitost k diskuzi na
toto téma budou mít lidé na více než 150 místech České republiky, kde proběhne
celonárodní iniciativa kurzů Alfa. Bystřice pod Hostýnem nezůstane pozadu.
Existenciální otázky jako o co vlastně v životě jde, zda má život nějaký smysl nebo
co s námi bude po smrti, si kladou mnozí. Jiní řeší nefunkční vztahy, hledají odpuštění, jak se vyrovnat s rozpadem vztahu. Další možná ztratili práci a hledají nějaké
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životní jistoty. Lidé touží najít smysl svého života a jistoty, o které se mohou opřít.
Často ale nenacházejí vhodné prostředí, kde své otázky bez obav otevřít.
Kurz Alfa je příležitost pro každého… zvláště zaujme ty, kdo o věcech rádi diskutují, nebo jen naslouchají druhým. Ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství, nebo
jen upevnit základy své víry. Na Alfě se seznámíte s osobou Ježíše Krista, Biblí,
modlitbou a dalšími klíčovými tématy. Budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří večer
okoření svou osobní zkušeností. Alfa má podporu všech hlavních křesťanských církví
u nás i v zahraničí.
Alfa je zadarmo. Kdo chce, může dobrovolně přispět na jídlo. V případě vašeho
zájmu budeme rádi, když se kvůli přípravě jídel předem přihlásíte, e-mailem (havranekm@seznam.cz) nebo telefonem (603 527 858). Pokud byste s sebou rádi vzali
ještě někoho dalšího, je to samozřejmě možné. Začínáme ve středu 25. září v 19:00
na hasičárně v Bystřici pod Hostýnem. Více na www.kurzyalfa.cz. Těšíme se na vás!
Jirka Hanák

Pytlácká noc v Mrlínku

Navštívili jsme a zdokumentovali úspěšnou Pytláckou noc v Mrlínku. Také naši
spoluobčané, jež patří mezi členy tamních myslivců, byli přichyceni „při činu pořadatelském“… Podívejte se s námi na některé z nich.

Pan Martínek a pan Jurášek s panem Kvasničkou

Pan Hošek
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Evropský projekt učí, jak nebýt „OVČANEM“

Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť
se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně
netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem
vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“
rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana
podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu,
„ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti
spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české
dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak
uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve
veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího
vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České
republiky, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti
ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři
připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný
přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou
realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití.
Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se
můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu
www.nebudovcan.cz.

Vaše příspěvky

Někdy se dobrý skutek ani ve snu člověku nevyplatí…

V letošních velkých vedrech se mi připomněl jeden letní zážitek. Je to už hodně
dávno, ještě za totality. Bylo krásné počasí, byl jsem na koupališti. Lidí tam bylo plno,
užívali si sluníčka a teplé vody.
Najednou se utvořila u stánku s občerstvením fronta. Fronty byly tehdy normální
na cokoliv. Šel jsem se podívat, co tam mají dobrého. Prodávali teplé párky. Zjistil
jsem, že mám také hlad. Postavil jsem se ukázněně na konec dlouhé řady, abych
si ten párek dopřál. Fronta se pohybovala pomalu. Už jsem byl dosti blízko u stánku. Připletla se tam hezká ženská, mrkla na mne a gestem naznačila, abych ji do
fronty přibral, aby nemusela až na konec. Svolil jsem. Hbitě se zařadila přede mne.
Myslel jsem si – dobrý skutek. Za chvilku jsme byli u pultu. Ta hezká paní si koupila
čtyři párky a rychle zmizela. Já si poručil párek jeden. Prodavačka pokrčila rameny
a řekla: „Právě jsem prodala poslední. Víc už nemám.“ Nemohl jsem ani dechu
popadnout. Řekl jsem si – vidíš, ty blázne, máš dobrý skutek! Kdyby aspoň ten jeden
párek nechala! Tak mě to dopálilo a rozrušilo, že jsem se probudil a do rána jsem už
usnout nemohl.
Josef Skýpala
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Zamyšlení na téma: držíme se s přírodou za ruku nebo pod krkem?

Již několik týdnů se potýkáme s tropickými vedry. Počasí se vychyluje z jednoho
extrému ke druhému. Není to tak dávno, co jsme na Velikonoce v dubnu odklízeli
závěje sněhu. Země, rozumějme, naše matka Země, Gaia, živá bytost, si žádá o naši
pozornost. Té se jí také v plné šíři dostává. No a samozřejmě, jak už je lidským zvykem - nadáváme… nadáváme na zimu, na déšť, na vedro, na sucho, na záplavy, na
všechno. Jsme tak rozmazlení a odtržení od přírody, že nás rozlaďuje každé vychýlení od toho, na co jsme zvyklí. Když prší, je to hrůza, protože musíme nosit deštníky a
jsme mokří, když neprší, je to hrůza, protože všechno usychá. Když je zima, musíme
topit, když hřeje slunce, těšíme se, kdy už zaleze. Ano, také si občas zanadávám.
Věčně se klepu zimou a tahle vedra, to je peklo v přímém přenosu. Ovšem dnes,
jak si tak sedím v tom dvaačtyřicetistupňovém vedru, pokládám si otázku: Odkud se
vzala v lidech myšlenka, že příroda je tady od toho, aby naplňovala naše potřeby?
Proč by se měla přizpůsobovat ona nám? Co je to za nesmyslný požadavek po přírodě, která ví přesně, co a proč dělá? Příroda je inteligentní a živá. Potřebuje komunikovat stejně jako vy nebo já. Je jasné, že tam, kde pracuje představa, že kámen je
mrtvý, zvíře je věc a strom je cosi… je obtížné porozumět tak obrovskému fenoménu
a komplexu plnému neviditelných souvislostí, jakou je příroda. Také neumím s matkou zemí komunikovat, a to i přesto, že bych chtěla. Nicméně i tak jsou chvíle, kdy
zcela jasně zachytím pocit, že je všechno tak, jak má být. A že tato vedra stejně jako
vše ostatní má neskutečný význam pro osobní cestu každého z nás. Jakoby ta vedra
spalovala zbytečný plevel a nahromaděný odpad z těl a myslí člověka. Země cítí naši
zlobu stejně jako cítí zlobu každý z nás. Zlobíme se, protože těmto změnám nerozumíme. Rozčilují nás, vzbuzují v nás obavy a strach, co všechno ještě můžeme od
tajemného a nevyzpytatelného počasí čekat. Počasí nám nechce ubližovat, jen nám
ukazuje, co je důležité a co máme opustit. Na svět jsme přišli bosí a nazí, a tak také
odejdeme. Všechno mezitím je hra. Systém. Kdo ho chce hrát a koho to baví, má
mnoho možností… Kdo nechce, může vystoupit, kdykoliv se mu zlíbí. Všechny dveře
jsou otevřené. I ty zavřené dveře jsou otevřené. Představme si, že je země krásná,
nádherná žena, která své dlouhé vlasy rozprostírá po kraji. Je svůdná a zároveň
něžná. Je to dračice,
když posílá vichřice,
je to víla, když posílá vánek. Je to matka,
když plodí ovoce, je
to stařena, když listí
opadává. Je to panna,
když rostou poupata a
je neskonale šťastná,
když i my jsme šťastni.
A tak jako málokdo by
dokázal nadávat nádherné lidské ženě, tak
i tato žena, nádherná
Gaia, si zaslouží pohlazení a úctu ve všech
rozměrech své existence.
Mgr. Jitka Dostálová
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HODY 2013

Kulturní rubrika

Letošní cyrilometodějské hody se povedly. Již ve čtvrtek 4. 7. 2013 pan Stodůlka,
starosta naší obce, uvedl vernisáž výstavy a tím oficiálně zahájil hody. Výstava
byla instalovaná v zasedací síni Obecního úřadu. Vystavované obrázky místnost
řádně prosvítily, ne nadarmo jsme výstavu nazvali „Ženy a světlo.“ Autorky Michaela
Šťastná a Jana Hermanová se vernisáže osobně zúčastnily. Na úvod byly přivítány spolu s ostatními návštěvníky vystoupením dětí z chvalčovské základní školy,
pod vedením paní učitelky Aleny Konečné. Na vernisáži zazpívala také paní Sylvie
Králová v doprovodu své dcery. Aramejský Otčenáš v jejich podání podtrhnul
duchovní atmosféru celé výstavy.

Autorky vernisáže

Vystoupením dětí z chvalčovské ZŠ

Aramejský Otčenáš v podání Sylvie Králová a její dcery.

Hlavní hodový den byl pátek 5. 7. 2013
Už dopoledne měli naši občané možnost navštívit stánky a něco si koupit, ať už na
památku, nebo třeba k snědku. Hasičské frgály jako každoročně měly velký úspěch
a byly hned pryč. Odpolední program za obecním úřadem odstartovala dechová
hudba a rozverné „tetky z Kunovic.“ Své umění předvedla také naše mistryně
Edita Sedlářová. A navečer si připravila svérázné vystoupení chvalčovská skupina
Tranzistor. V jejím podání jsme se tak mohli setkat s celebritami českého i zahranič16

Rozverné „tetky z Kunovic“

ního kalibru. Celý den pak uzavřela hodová zábava, na které nám zahrála skupina
Rytmix. Počasí bylo nádherné, výborná byla nálada. Nikdo se s nikým neserval,
nikdo nic nerozbil, nikdo si nestěžoval, takže jen tak dál…
Zahrádkáři si na své chalupě jako každý rok připravili svou úžasnou výstavu a
program. Více se dočtete v jejich samostatném článku.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří hody pomáhali připravit. Velký
kus práce odvedl zejména hasičský sbor, spolek zahrádkářů, kulturní komise.
Poděkování patří také obci a jejímu vedení za podporu a vstřícnost. Poděkování patří
všem lidičkám, kteří se každý svým dílem podílí na veřejném životě.
Jitka Dostálová
„ŽENY A SVĚTLO“
Milí čtenáři, na letošní hodové výstavě jsme měli možnost setkat se s dvěma
výjimečnými bytostmi a s jejich tvorbou. Ráda bych vám obě autorky představila a
nechala vás nahlédnout pod pokličku jejich života, tvorby a myšlení.
Michaela Šťastná
„V současnosti bydlím 9. rokem v Bystřici pod Hostýnem a často ráda navštěvuji
Sv. Hostýn. Od dětství a mládí jsem ráda kreslila a malovala tužkou, uhlem, temperou a pastelem.
Vystudovala jsem Obchodní akademi v Přerově. Poté jsem pracovala jako asistentka ředitele a dálkově studovala propagační výtvarnictví v Ostravě a bavila mě
počítačová grafika, kterou jsem využívala při zpracovávání prováděcích projektů. Ve
22 letech jsem se zamilovala do olejomalby a rozvíjím tuto dovednost dodnes. Zlom
nastal při tragické autonehodě v r. 2003, kdy jsem přišla o své drahé a z těžkého
zranění jsem se dlouhodobě léčila spolu se svým bratrem.
Nový životní směr jsem pak začala ve 30 letech, kdy jsem dostala podnět vystavovat své obrazy - olejomalby na společných výstavách v Holešově s názvem „Letní
iluze“ a v Bystřici pod Hostýnem „Naši“. Mimo to jsem působila 4 roky jako průvod17

kyně v Městském muzeu a galerii, po památkách města Holešova a v Šachově
synagoze.
Od roku 2011 jsem vzala malování vážně jako své hlavní zaměstnání a životní
náplň, a zároveň terapii a meditaci. Učím se přijímat život takový, jaký je, a být za
něj vděčná, neboť je to dar. Život malíře nestaví na jistotě, příjem z prodeje není
pravidelný jako u spotřebního zboží. To může dělat jen ten, kdo tím opravdu žije.
Moje tvorba zahrnuje přírodu, duchovní tvorbu a něco mezi tím... Každý obraz
je příběh duše, která je na cestě životem. Líbí se mi spojení „nebe se zemí“, ducha
a hmoty, pozornosti a dotyku. Mé obrazy jsou naplněné symbolikou, mající svůj
význam, a v meditaci se stávají pro mě kouzelnými dveřmi do příběhu. Mohla bych
k nim psát krátké povídky, aby se divák lépe ponořil do jejich poselství.
Mojí přirozenou zásadou je malovat vědomě s dobrým pocitem pozitivní obrazy,
které sílu dávají, nikoli berou. Nestudovala jsem žádné techniky, má duše je ta, která
tvoří spolu s Boží inspirací, v duchu lásky a moudrosti. Neboť jedno bez druhého
nemůže být.
Nemám potřebu nikoho napodobovat, maluji, jak cítím, ale styl, který se mi už
opravdu líbí, je imprese (dojem, nálada) a hodně vibrující barvy. Malování je mojí
službou Bohu a lidem a těší mě, když se u nich někdo zastaví, udělá si čas a nechá
se obejmout jejich atmosférou.
Účelem umění je pozvednout duši a mysl člověka, odpoutat ho od běžných starostí a těžkostí, jednoduše dát inspiraci vidět věci jinak. Dostojevskij napsal: „Krása
zachrání svět“. A tomu může napomáhat právě umění, je-li tvůrce vědomý a zná
správné hodnoty života.
Ať vás radost z toho, co umíte, provází!
Michaela Šťastná
Realizované výstavy:
2007 – 2012 výstava „Naši“ zámek Bystřice p. Host.
2007 – 2009 výstava „Letní iluze V.- VII.“ Městské muzeum a galerie Holešov
2010 – 2012 výstava „Letní iluze VIII. - X.“ zámek Holešov
2012 květen výstava v knihovně se studenty gymnázia v Holešově
2012 červen - srpen výstava „Spojení země s nebesy“ v knihovně Holešov
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s fotografkou M. Gallovou a básnířkou J. Ledinovou
2013 květen – červen výstava ve Zdravé prodejně a jídelně Holešov
2013 červenec výstava v Obecním úřadě Chvalčov
2013 září výstava „Letní iluze XI.“ zámek Holešov
Jana Vanesa Hermanová
Narodila jsem se na Moravě, což považuji za velký dar, a děkuji, že tady mohu žít.
V současnosti žijeme s manželem a 2 dětmi ve vesničce Komárno. Vystudovala jsem
potravinářství ve Bzenci, v Brně jsem pokračovala ve studiu mikrobiologie a ochrany
krajiny, což mě nejvíce oslovilo, a v těchto oborech jsem několik let pracovala. Dnes
se učím odvaze dělat to,co je mně v této chvíli nejbližší. Je to poradenství osobního
rozvoje, malování energetických obrazů, automatická kresba a písmo, zenový tarot
přítomné chvíle a sdílení s lidmi.
Enkaustika je hezky česky malování horkým včelím voskem s barevnými pigmenty. Už prý dávno v Egyptě se vosky používaly, samozřejmě trošku jinak. Dnes
se používají k tvoření enkaustická žehlička, enkaustické papíry a různé vychytávky
dnešní doby. Je dost možné, že až nepůjde elektřina, vrátíme se k moudrosti starých předků... v jednoduchosti je krása.
Budoucnost není, prostě dokud bude
v přítomném okamžiku něco nějakou duši naplňovat, tak to bude existovat.
Mě sdílení této techniky baví především tím, že si zde každý pocítí možná
výrazněji (než u jiného malování) to, že
jsme nástrojem božství. A u lidí, kteří
přicházejí opakovaně, je hřejivě krásné
pozorovat vývoj vnitřní proměny, která
probíhá. Pociťuji velkou vděčnost.
Já jsem se k enkaustice dostala tak,
že jsem malovala pastelkami automaticky asi 1,5 roku a dostala jsem obraz.
Netušila jsem, že existuje nějaká enkaustika. Pořád mně to dávalo otazníky - co to
je? Jak už to bývá, jednoho dne mi přišla
odpověď. Našla jsem podobné obrázky,
hluboké, působivé na netu a přihlásila se na kurz. To je asi 4-5 let zpátky.
Až tak před 2 lety jsem začala více
tvořit enkaustikou. Je to pro mě relax,
radost, uvolnění, odpočinek, naplnění,
poznání, transformace, vyjádření světla,
cesty...
Co je pro mě umění? Život je umění
- je to změna, ta je energie, energie je
láska, láska je Bůh, Bůh je život. Je to
umění, které se stále rozpíná, nikde
nezačíná ani nekončí, trvá věčně a vnímáme ho přítomným okamžikem. Umění
je cokoliv, pokud člověk jedná vpravdě
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otevřeným srdcem a s čistým úmyslem. Pak je jedno, zda maluješ, vaříš, stavíš
domy, sázíš zeleninu... toto žití hřeje, voní a sjednocuje...
Lidé, kteří viděli obrázky a měli zájem si enkaustiku vyzkoušet, mě oslovili, a takto
začala vznikat tvořivá setkání pro děti a dospělé. Nevyučuji, nevnímám to tak, není to
škola, spíš zprostředkuji materiál a pomůcky a předám základní informace - možnosti
tahů, a pak si každý hraje..., učení přichází sebevyjádřením toho, kdo tvoří a společným sdílením energií. Technika je jednoduchá, zvládne ji každý, i ten, kdo nemaluje,
a mají ji rádi i ti, co prádlo neradi žehlí. Vše, i každá tvořivost, je cestou sebepoznání,
každý si najde tvořivost, která mu dělá radost, posunuje ho blíže k sobě. Takže se
techniky a druhy sebevyjádření proměňují, tak jako vše.
Z abstraktního (osobního) obrázku, který si vytvoříš, se dozvíš, jak se uvnitř cítíš,
buď se ti líbí a přijímáš ho nebo třeba ne - je to také naše zrcadlo. Hrej si, dovol si to
a brzy tímto či jakýmkoliv jiným vyjádřením, tancem nebo třeba zpěvem vytvoříš to,
co tě baví žít a co přijímáš.
Samozřejmě se dá pracovat hlouběji, poprosit si, např. kterou barvu potřebuji,
abych obrázek přijala? Jaký pocit mám teď a jaký po změně obrázku či přidání
barvy? V obrázku můžeme číst, otáčet ho všemi směry... a vždy objevíme něco nového, nebo ho na sebe necháme působit. Harmonizační obrázky vznikají tak, že
požádám a skrze mě přichází obrazy, které danou duši povedou ve vývoji správným
směrem, netvořím je, ony jsou tvořeny skrze mě.
Zrovna tak mohou vznikat obrazy do prostoru domu, k harmonizaci energií, do
škol... Co na nich je, prostě přichází pro danou osobu či prostor. Vždy s pokorou a
úctou poděkuji. Trvalá je Láska, ta skutečná, a naším úkolem je uklidit z cesty vše,
co bezpodmínečné není.
Přeji všem, ať se nám to daří, všichni jsme si rovni, jsme si žáky i učiteli, jsme
jedním... Objímám vás a děkuji, děkuji, děkuji...
Jana Vanesa Hermanová

Kurs enkaustiky na našem obecním úřadě
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Enkaustické obrázky Jany Hermanové na letošní hodové výstavě probudily o tuto
zvláštní výtvarnou techniku se zvláštním názvem zájem. Alespoň na vernisáži se to
tak jevilo. Společně s Janou Hermanovou jsme tedy zorganizovaly kurs, na kterém
měli zájemci možnost si enkaustiku vyzkoušet a odnést si domů obrázky vlastnoručně namalované. A tak jsme se jednoho letního červencového odpoledne sešly. No
sešly, to zní asi příliš nadneseně. Hojná účast chvalčovjanů se vyšplhala na jeden
kus (vlastně na dva, započítám-li i sebe), ale zato se akce zúčastnili přátelé z Prahy,
Zlína, Kroměříže a Bystřice. A musím říct, že jsme si to všichni dost užili. Enkaustika
není jen malování horkým voskem, je to terapie a zrcadlo cesty naší duše. Všichni
byli celkem překvapeni, jak nádherné obrázky vznikají a každý se může stát jejich
tvůrcem. Janička Hermanová je coby „učitelka“ a zasvěcovatelka naprosto úžasná,
a já jí ještě jednou touto cestou děkuji.
Poznámka na závěr: vím, že někteří zájemci nepřišli z objektivních důvodů, ačkoliv by si rádi tuto techniku vyzkoušeli. Pokud zájem trvá, není problém se domluvit,
najít vhodný termín a zrealizovat další setkání. Nejschůdnější řešení je kontaktovat
přímo mě, na mojí emailové adrese, nebo telefonem, popřípadě osobním kontaktem.
Těšíme se, těšte se také!
Jitka Dostálová

VELEHRAD

Dny lidí dobré vůle na Velehradě jsou již mnohaletou tradicí nejen pro spousty
věřících, ale také pro naši rodinu. Každoročně tam jezdíme na koncert lidí dobré vůle,
který se koná v podvečer státního svátku – Dne slovanských věrozvěstů.
Letošní rok byl výjimečný! Slaveno bylo 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Nemohli jsme si nechat ujít velkolepé oslavy a hlavně neopakovatelný zážitek, jak kulturní, tak duchovní. Ve čtvrtek 4. července jsme s rodiči vyrazili
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z Chvalčova směrem k Velehradu.
Moc jsem se těšila na spoustu příjemných lidí, s nimiž pravidelně trávíme Dny lidí dobré vůle.
Cestou na Velehrad jsme potkávali zástupy poutníků ze všech koutů
naší země. Už ve Starém Městě nás
ale zastavila Policie ČR, která koordinovala dopravu. Bez nich by to
opravdu nešlo! Zdárně jsme dorazili
na Velehrad, kde nás uvítal pohled
na sluncem ozářené věže velehradské baziliky.
Celý Velehrad je nádherně opravený. Po kraji cesty je vystavěn
pískovcový ambit, v němž mohou
poutníci hledat místo ke ztišení
i odpočinku. Nádvoří okolo baziliky
je vydlážděno novou dlažbou, vše je
čisté a upravené. Moc jsem si užívala zdejší atmosféru. Nikdo nikam
nespěchá, všichni jsou usměvaví a
milí. Mohli jsme se do večera jen tak
procházet, zajít si na výstavu, která
byla umístěna v prostorách zdejšího
Stojanova gymnázia, nebo zhlédnout mnoho dalších doprovodných akcí.
O půl osmé hodině večerní jsme byli uvedeni na koncert, který oficiálně začínal
až v osm hodin, a jako v předešlých letech byl přenášen Českou televizí a rozhlasem. Během této půlhodiny byly udělovány ceny dětem, které se zúčastnily soutěží
konaných v rámci Dnů lidí dobré vůle. V osm hodin se rozezněly zvony velehradské
baziliky, byly vypuštěny symbolické balónky „adopce na dálku“, které bylo možno
v průběhu celého dne na Velehradě zakoupit a slavnostní atmosféra byla umocněna
Cyrilometodějským chorálem v podání souboru Hradišťan. Tato chvíle je nepopsatelným zážitkem. Koncert se letos nesl v duchu vážnější hudby. Vystupoval zde
jednak již zmíněný umělecký soubor Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou, filharmonie
Bohuslava Martinů ze Zlína, operní pěvci Franco Vassallo z Itálie, Roman Janál,
Simona Houda-Šaturová, Kai Rüütel z Estonska a pěvecký sbor zdejšího Stojanova
gymnázia. Celým večerem nás již poněkolikáté provázel herec Pavel Kříž a moderátorka Barbora Černošková. Po koncertu jsme ještě poseděli se známými a vnímali
až do pozdních nočních hodin atmosféru tohoto místa.
Ráno 5. července nás probudilo sluníčko a zvony znějící z baziliky. Někteří zašli
na výbornou ranní kávu, posnídali jsme a poté jsme se chystali na slavnostní mši,
celebrovanou papežským legátem kardinálem Josipem Bozanićem. Samozřejmě, že
na tak významné události nesměla chybět hlava našeho státu, pan prezident Zeman
a další představitelé politické scény naší republiky. Mše byla sloužena na volném
prostranství před bazilikou. I přes tropické počasí byly zástupy věřících nekonečné!
Spousty modlících se, pokorných lidí, věřících ve stejnou naději … taková byla v ten
den atmosféra na Velehradě!
M.D.
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LIBERTA CUP

Ani avízované vedro 40oC neodradilo pořadatele 1. ročníku chvalčovského Liberta cupu realizovat
tento ojedinělý závod. A tak se
v neděli 28. 7. 2013 sešlo před
obecním úřadem hned 21 nadšenců
se starými, povětšinou již vyřazenými koly. K vidění bylo leccos.
Různobarevné vehikly bez přehazovaček a jiných moderních vymožeností, někdy i lehce narezlé a plné
pavučin, nebo naopak vyšperkované
kytkami a zbrusu novou fasádou.
K atmosféře dob minulých přispěly unikátní retro oblečky. Vidět jste
mohli například dělníka, který jako
by byl vystřižen z normalizačních filmů, pozornost poutal také závodník, který jakoby z oka vypadnul Bohušovi z Dědictví, velký potlesk si zasloužila stylově sladěná
Maryčka z Menzelových Postřižin. A mnoho dalších, fantazii se meze nekladly.
Rozhodně bylo nač koukat a čemu se zasmát. Bizarní průvod vyjel směr Loukov Osíčko, přes šutry a krkolomnou polňačku. V čele pelotonu celou cestu běžel, podotýkám běžel! náš přerovsko-chvalčovský atlet s praporem Liberta cupu, aby zajistil
vážné a důstojné pojetí celé akce. Zdolal jak tropické vedro, tak lehce natržené kole-
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no. Akce se zúčastnilo také několik
dětí, i spoluobčané malinko vyššího
věku, a ukázali tak, že když se
chce, všecko jde. Neprohrál nikdo,
vyhráli všichni! V cíli, v Osíčku před
pizzerií předala hlavní organizátorka akce Eva R. každému nadšenci
nefalšované medaile z ryzího zlata.
Následovalo vymodlené občerstvení
a cesta domů. Už teď se těšíme na
druhý ročník, a věříme, že bude stejně úspěšný a stejně humorně laděný
jako ten letošní.
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.
František Vymazal
Červen byl globálně pátý nejteplejší v historii, kdy se provádějí měření tj. od r.
1879, i když loňský červen byl ještě teplejší.
Naopak mimořádně studený červen zažila jihovýchodní Evropa. Španělsko zase
zaznamenalo nejchladnější červen za posledních 15 let. Týden od 12. 8. do 18. 8. by
měl být nejchladnější a s pravděpodobností 60 % teplotně podprůměrný. Z hlediska
srážek se pro nynější suchou zeminu nechystá nějaké dlouhodobější a výraznější
zavlažení. Období během prvních třech srpnových týdnů se totiž očekává srážkově
průměrné nebo podprůměrné.
Srpnem se léto završuje. Na zahradě nastává sladká sklizeň letních jablek
i zeleniny, čas řezu a roubování ovocných stromů i jehličnanů, stříhání živých plotů.
Nezapomeňte si vysadit cibuloviny, které vás potěší příští jaro.
7. 6. na chalupě zahrádkářů proběhla BESEDA na téma: „Probírka plodů“, účast
byla velmi slabá.
Na naší tradiční hodové výstavě jste mohli zahlédnout „Koutek RAJSKÉ
POHODY“, který nám velmi krásně namaloval pan Karel Bubílek. Pan Bubílek je pro
nás zahrádkáře „akademický malíř.“ Málokdo ovšem našel autorův podpis, neboť
mistr jej velmi rafinovaně skryl.
Akce: „Opékáme špekáčky naše, donesené i jiné“, popíjíme burčák, pivo, limo
proběhla 22. 6. 2013 na chalupě a na zahradě. Všichni účastníci včetně dětí se
dobře bavili.
Od 25. 6. jsme začali s úpravou prostor, pokládání dlažby, kopáním, rovnáním
terénu. Pracují př. A. Hlavík, Z. Kužel, F. Matyáš, JUDr. V. Miler, B. Ovčačík, J.
Pavelec, J. Pecháček, J. Slavík, J. Vysloužil, J. Zonyga. Jmenovaní instalují klece
pro drůbež, holuby, králíky, zahradu seče M. Symerský. Ženy pro změnu umývají,
počínaje okny, podlahou, vysávají, a to př. M. Janková, M. Kolajová.
4. 7. 2013 jsme připravovali výstavu u příležitosti letošních cyrilometodějských
hodů. Jmenovitě: F. Matyáš, A. Hlavík, J. Slavík, H.+J. Pavelec, J. Pecháček, M. a O.
Zapletalovi, D. Vagrčková, Ing. D. Horák nám dovezl krásné hortenzie.
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Otevření Koutku Rajské zahrady

5. 7. 2013 Slavnostní otevření „Koutku Rajské zahrady“ za přítomnosti starosty Ing. A. Stodůlky, jeho manželky paní Stodůlkové, místostarostky J. Hurtové,
zahrádkářů, chovatelů a občanů. Chovatelé měli pestrou směs drůbeže, zakrslé i
okrasné. K vidění bylo 17 volier, 31 klecí králíků, 28 klecí holubů. Nejvíce byli jako
loni obdivování „Belgičtí obři-králíci“ chovatele Vl. Pospíšila, dále holubi Římani,
kteří dominují svou velikostí. Také zde byli k vidění papoušci, andulky, zebřičky a jiné
ptactvo L. Adamíka. Včelaři měli krásně vyřezávaný prosklený úl pro ukázku činnosti
včel s včelstvem a královnou označenou bíle. K dispozici byl také med či medovina.
Zahrádkáři přispěli květinovou výzdobou, výpěstky k ochutnání, vývěskou s činností a při vstupu podávali burčák. Také zajistili krásná prasátka J. Adámka, které
obdivovaly děti i dospělí. Bohužel byla již všechna zadaná. Dále kozičky od A. a J.
Dolákových. Omlouváme se všem, např. milé Simonce, kterým jsme slibovali večerní
dojení. Nebyla tam kozička, která měla mléko. Naše milé ovečky dovezl M. Jurášek
a spol. Míša s koníkem Orlíkem povozila děti i dospělé, kteří si troufli.
Členky př. L. Dostálová, M. Kolajová a člen M. Symerský napekli hruškové,
povidlové a tvarohové frgály. Chutnaly všem. Krásně zdobené perníčky naší Jitky
se zahrádkářskou tematikou byly pěknou ozdobou, ani se nechtěly jíst. Byla také
poptávka po propolisových tinkturách, mastech. Zákazníky jsme uspokojili v týdnu
po výstavě.
6. 7. následovalo v Koutku „Rajské zahrady“ posezení účastníků s možností
občerstvení. Téma bylo především hodnocení výstavy a podobně. V pondělí 8. 7.
jsme výstavu zlikvidovali.
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9. 7. 2013 manželé Kynclovi zkoušeli vařit povidla z třešní a to velmi úspěšně,
měli velkou úrodu.
12. 7. 2013 se uskutečnil sedmnáctý ročník výstavy „KVĚTY 2013“ v Lysé nad
Labem, kde také probíhala celorepubliková soutěž ČZS v aranžování květin. Naši
zástupci získali překrásné, přenádherné umístění. Velmi, velmi gratulujeme k úspěchu.
22. 7. 2013 jsme jednali na FLORII Kroměříž ohledně podzimní výstavy.
Bylinkový kalendář
- koncem srpna nebo začátkem září záhon s bylinkami upravíme, uřízneme odkvetlé části, zbavíme se plevele a odstraníme poškozené rostliny
- bylinky, které jsou citlivé na chlad, ochráníme před blížícími se zimními měsíci, a
to nastýlkou z listí
- bazalka kvete od července do října, sbíráme ji zcela suchou, lístky na sušení
sbíráme na začátku květu a sušíme při teplotě do 35o C
- máta kvete od července do září. Lístky sušíme ve stínu s teplotou do 25o C. Na
podzim ji můžeme rozmnožit dělením trsů.
- rozmarýn přesuneme v zimě do místnosti, kde nemrzne.
- Bylinky, které mají tvrdé listy, například tymián nebo rozmarýn, se po sklizni
uskladňují nejlépe sušené. Jejich větvičky seřízneme těsně nad dřevnatou částí,
svážeme do menších svazků a necháme usušit pověšené v suchém polostinném
a větraném místě. Je důležité, abychom sušili celé větvičky a lístky z nich utrhli
až poté, co zcela uschnou.
- U šalvěje je to ale naopak – z rostliny posbíráme jen listy, rozložíme na síto a
necháme usušit. Pokud si chceme usušit jen pár lístků, můžeme je třeba navléci
na nitku a pověsit do stínu. Usušené listy skladujeme ve sklenicích nebo dózách,
které chráníme před světlem.
- Libeček lékařský není dobré sušit, jeho listy ale můžeme nakrájet na malé kousky
a zalít olejem.
- Pažitku, petrželovou nať a kopr umyjeme, nadrobno nasekáme a necháme
zamrazit.
Plevel jako ukazatel živin v půdě
Větší výskyt některých plevelů nestačí sice pro správnou volbu hnojení, ale jejich
nadměrný výskyt může upozornit a signalizovat zpravidla na stav půdy a zásobení
živinami.
- nadměrnou půdní kyselost signalizují tyto plevele: violka skalní, kopretina osení,
rdesno ptačí, jetel rolní, šťovík menší, kolenec rolní - na podzim je nutné půdu
vápnit.
- na dobrý stav vápníku v půdě ukazuje: pcháč oset, chrpa, lnice, kohoutek rolní,
měsíček, mák polní, ostrožka polní, svlačec rolní, podběl obecný.
- na dusík bohaté jsou půdy, kde rostou: jitrocel větší, zemědým, mléč, pryšec
okrouhlý, kokoška, svízel přítula, sléz, lebeda, mrkev obecná, šťovík, kakost,
kopřiva žahavka a hluchavka objímavá.
- na půdách s nadbytkem dusíku najdete: mléč rolní, drchničku rolní, přesličku rolní,
violka rolní, kozlíček polníček, pěťour, ptačinec žabinec a mák.
- živinami chudé půdy: zvonek řepkovitý, přeslička a jetel rolní, osívka jarní, třezalka, pomněnka a pryšec chvojka.
- živinami dobře zásobené půdy: durman, blín černý, potměchuť, mochna popenec,
zemědým, pampeliška, lebeda, jitrocel větší a kopinatý, hluchavka, svlačec.
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Odumírají vám mladé sazenice paprik, rajčat, mrkve či hrášku?
Zřejmě za to může škůdce, který se jmenuje krtonožka obecná. Díky křídlům je
sice tento neobvyklý hmyz schopný létat, většinu života ale stráví pod zemí. A tak ho
může zahrádkář vidět, jen když ho náhodou vykope nebo ho chytne do nastražené
pasti. Jeho tělo je pokryté hustými chlupy a má velké přední nohy podobné krtčím,
kvůli kterým dostala své jméno. Potřebuje je k tomu, aby mohla rýt v zemi, kde tráví
většinu času. Hrabe si chodbičky a loví různý hmyz. Při této činnosti ovšem okusuje
i kořeny rostlin, na které cestou narazí a může se tak stát velice nepříjemným obyvatelem zahrádky. Krtonožka poměrně často - zejména v noci - vylézá na povrch.
Dokonce i létá a může se dostat i do domu, kam jí přiláká světlo. Na konci jara je
slyšet ze zahrady, jak tento brouk cvrká, láká tím samičky. Oplodněné samičky vyhrabou chodbičky, na konci udělají noru, vyztuží ji slinami a do tohoto hnízda nakladou
několik set až tisíc vajíček. Vylíhlé nymfy, které jsou bílé nebo žluté, jsou podobné
„dospělákům“, ale jsou bez křídel. Ze začátku zůstávají v hnízdě, postupně se ovšem
začnou rozlézat a dělají vlastní chodby. Živí se vším, humusem, později hmyzem i
kořínky, vykousávají díry do kořenové zeleniny a do hlíz. Přezimují v hloubce 1 až 2
metry, za rok se z nich stanou dospělí jedinci.
Ochrana
A jak proti nim bojovat? Nejlepší je ničit jejich hnízda, která prozradí uschlé rostliny, dobré je také pravidelně a důsledně okopávat půdu.
Škůdce se často zdržuje v kompostu, proto ho musíme umístit dost daleko od
zahradní plochy. Kompostiště musí mít pevné dno, aby se škůdce nedostal do půdy.
Lidé se občas snaží krtonožku chytit do pastí, do kterých spadne a nedostane se
ven, nebo ji vyhánějí proudem vody, vhodná je i chemická ochrana běžně dostupná
ve specializovaných obchodech. Někteří zahrádkáři neváhají škůdce utopit v pivu lahve s tímto mokem zakopou do země a brouk se v něm utopí.
Jméno krtonožka je odvozené od tvaru předních nohu tohoto brouka, které připomínají nohy krtka - jsou silné a přizpůsobené hrabat, na hlavě má výrazná tykadla.
Dospělý jedinec bývá dlouhý 4 až 6 centimetrů.
Pokud krokusy, které kvetou na podzim, vysadíte už v srpnu nebo v září, můžete
se ještě letos těšit na jejich jemné růžové, bílé či fialové květy. Působivé jsou skupinky 6 až 10 kvetoucích krokusů pod stromy, keříky nebo na skalkách. Před výsadbou
vykopeme 6 až 8 centimetrů hlubokou jamku, pokud je půda těžká, nasypeme na dno
písek, aby v bezprostřední blízkosti cibulek nestála voda.
V srpnovém čísle časopisu ZAHRÁDKÁŘ předplatitelé dostávají knihovničku
zahrádkáře, extra přílohu č. 14 „PELARGONIE“. Přejeme příjemné počteníčko.
Kam na výstavu:
24.-26. 8. 2013 se koná Zahrada
Vysočiny (mečíky, jiřinky), zámek
Žírovnice
6. 8.-29. 9. 2013 akce Průhonické
jiřinky – bude zde 40 odrůd včetně
zapojení do veřejné zeleně
6.-13. 9. 2013 Výstava kaktusů a
jiných sukulentů, Botanická zahrada
PřF Masarykovy univerzity v Brně.
Do 12. 9. 2013 lze zaslat dvě nejtěžší rajčata na ZAHRADU ČECH
Litoměřice, tři pěstitelé s nejtěžšími
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rajčaty budou pozvání 21. 9. 2013 na Den Zahrádkáře a ČZS. Proto pěstujte, hnojte,
ošetřujte a vyhrajte.
13.-15. 9. Hradec Králové. „Mezinárodní pomologický seminář“, kterého se účastníme.
20. 9.-22. 9. Holešov výstava ovoce a zeleniny + medový den ČSV
28.-30. 9. 9-18hod. Chvalčov CH.Z. „Výstava podzim 2013“ sadba brambor - objednávky
28.-29. 9. Míškovice ZO ČZS výstava v KD
27.-29. 9. 2013 Ostrava - Výstaviště Černá louka ŽIVOT NA ZAHRADĚ a Zdraví a
duše
4. 10. 17 hod. Chvalčov CH.Z. „Burčákové odpoledne“ objednávky na tel. 602554403
3.-6. 10. FLORA Olomouc – podzimní etapa (Hortikomplex)
5. 10. Hořovice „Cibulový jarmark Hořovice“
10.-13. 10. Kroměříž Floria podzim, kde naše ÚS ČZS má mít svou expozici.
Soutěže:
Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásil 4. ročník
fotografické soutěže pro mládež na téma "Kdy je strom nejkrásnější". Každý účastník může maximálně 3 fotografie poslat do konce ledna 2014. Proto foťte a mějte
úspěch!
Pár pranostik:
- Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.
- Po svatém Bartoloměji zhořknou okurky.
- Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
- Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
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- Na svatého Matouše se každé jablko ukouše.
- Svatý Havel do zelí zajel.
Celá široká veřejnost je zvána na akce, které pořádáme i na ostatní, kterých se
účastníme.
Jste u nás vítáni. Vaše účast i vaše názory jsou pro nás pobídkou.
Výbor ZO ČZS

Naši sportovci

Historie oddílu kopané TJ Chvalčov

Oddíl kopané byl založen v únoru roku 1953 jako první z oddílů TJ Chvalčov, která
vznikla 2. prosince 1952.
Chvalčovský fotbal se začínal hrát na hřišti v Bystřici pod Hostýnem, než se v roce
1961 přestěhoval na hřiště "Pod Kopcama" na Chvalčově, které si fotbalisté sami
vybudovali. Začínali okresní soutěží, kde se pomalu probojovávali do III. třídy, kde
vydrželi bez přerušení 7 let.
Nejúspěšnější sezóna byla v roce 1962/1963, kde se náš tým umístil na 1.místě a
zajistil si účast ve 2.tř. okresního přeboru Kroměřížska, kde setrval 3 sezóny. Později
se fotbalistům dařilo v sezóně 1974/1975, kdy vybojovali 2.místo a postup do 2.třídy
okresního přeboru Kroměřížska.
V sezóně 1975/1976 obsadili 1. místo v okresním přeboru a postoupili do 1.B třídy
Jihomoravského kraje. O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Florián Jančich, Milan
Martínek, Antonín Duda ml., Milan Kubaník, Zdeněk Spiegl, Jiří Bortník, Josef Šíp,
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Jaroslav Kukučka, Karel Němec, Jaroslav Kolář, Petr Skýpala,Stanislav Zachara,
Zdeněk Bednář, Karel Janečka, Václav Spiegl, Josef Spiegl, Josef Kubaník, Karel
Kubaník, Josef Stratilík.
Zde vydrželi jeden rok a po lítých bojích se vrátili po roce opět do okresního přeboru, kde setrvali několik sezón. Po generační obměně kádru se nově poskládané
mužstvo ocitlo v okresní soutěži, kde hrálo v následujících sezónách.
Po skončení sezóny 199O/1991 došlo k reorganizaci soutěží a chvalčovská
kopaná se vrátila do okresního přeboru, kde setrvalo mužstvo až do roku 1997.
V tuto dobu museli vzít fotbalisté zavděk azylem na škvárovém hřišti v Bystřici pod
Hostýnem, protože se začalo se zatravněním dosavadního škvárového hřiště.
Stalo se tak v roce 1996, kdy se TJ Chvalčov přihlásila do akce "Zelený trávník",
ale žádný oddíl z okresu Kroměříž nebyl vybrán, proto začalo jednání s OÚ Chvalčov
o zatravnění hřiště. V listopadu 1996 se akce rozběhla a 25. července 1998 bylo hřiště slavnostně otevřeno sehráním přátelských zápasů TJ Chvalčov a FK Bystřice p.
H. Slavnostní otevření provedli starosta obce Chvalčov p. Zdeněk Sedlář, za ČMFS
p. Svoboda a předseda TJ Chvalčov p. Jaroslav Wágner.
Do okresního přeboru se mužstvo mužů vrátilo v roce 1999 a od té doby se
v této soutěži drželo ve víceméně pravidelných intervalech. Tyto postupy a sestupy
byly způsobeny jak reorganizacemi krajských a okresních soutěží, tak generačními
obměnami hráčů.
V sezóně 1998/1999 zahájila činnost příprava ml. a st. žáků, dorost, muži a ženy,
které ovšem žádnou soutěž nehrály, protože OFS v té době žádnou soutěž žen neorganizoval. Toto složení vydrželo až do ročníku 2001/2002. Po skončení této sezóny
byl odhlášen dorost, pro malý počet hráčů. Zbylí dorostenci hráli za jiné oddíly až do
3O.6.2OO3.
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Od sezóny 2003/2004 jsou přihlášeni ml. a st. žáci, dorost a muži. Následovaly
sezóny, kdy se dařilo s menšími či většími obtížemi udržet všechny tyto kategorie.
Výrazným mezníkem byl 30. duben 2004, kdy se po dlouholetém konstantním obsazení z velké většiny obměnil výbor oddílu. Základní vizí členů nového výboru bylo
vybudování rozšířeného zázemí stávajících kabin a rovněž filozofie postavená na
mládežnických kategoriích a výchově vlastních odchovanců. Kabiny a zázemí se
dařilo a stále daří za vydatné podpory Obce Chvalčov a všech sponzorů neustále
vylepšovat. Rovněž mládežnické kategorie s menšími či většími obtížemi každoročně
obsazujeme a vlastní odchovanci se v současnosti také zabydlují v sestavě mužů.
Bohužel již podruhé v krátké historii bylo přistoupeno od poloviny sezóny 2011/2012
k odhlášení kategorie dorostenců pro absolutní nezájem hráčů daných ročníků
v pokračování rozehrané sezóny, i když byli již třetí sezónu účastníky krajské soutěže
Zlínského kraje.
Oddíl kopané se již delší dobu zaměřuje taktéž na společenské záležitosti, které
se snaží nabízet široké veřejnosti. Jedná se zejména o pořádání turnajů všech
kategorií a to jak v letním, tak i v zimním období, dětského dne, pohádkového lesa,
tanečních zábav a v nedávné minulosti sportovních plesů.
V sezóně, kdy oddíl kopané slaví šedesáté výročí svého založení, máme tyto
kategorie:
- fotbalová školička, která ještě nemá svoji soutěž
- mladší přípravka, okresní přebor
- mladší žáci, okresní přebor
- starší žáci, okresní přebor
- muži, III. třída
- staří páni, bez organizované soutěže
Celkem je zaregistrováno ve FAČR (Fotbalová asociace České republiky), což je
nástupnická organizace ČMFS (Českomoravský fotbalový svaz), 33 dospělých a 31
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mládežníků. Z toho plyne, že oddíl kopané má v současnosti 64 zaregistrovaných
hráčů, trenérů a funkcionářů, kteří se mohou aktivně účastnit soutěžních zápasů.
Spolu s ostatními členy, dle zaregistrování v ČUS (Česká unie sportů), což je nástupnická organizace ČSTV, má v současnosti oddíl kopané 113 členů, a to jak aktivních,
tak přispívajících.
Současné vedení oddílu kopané by chtělo touto cestou poděkovat dlouholetým
funkcionářům, trenérům, správcům za jejich nesmírné úsilí, které vynakládali jak
v trénování všech kategorií, které na Chvalčově hrály fotbal, tak za to, že je zde fotbal
pořád středem zájmu široké veřejnosti. Rovněž všem hráčům, kteří kdy oblékli chvalčovský dres, vyjadřujeme díky za reprezentaci nejen oddílu kopané, TJ Chvalčov,
ale v neposlední řadě i samotného Chvalčova. A samozřejmě nesmíme opomenout
diváky, a to jak ty skalní, tak samozřejmě i všechny ostatní, kteří zhlédli za ta léta
mnohdy líté boje a nezanevřeli na fotbal ani v této uspěchané době a chodí se jím
bavit na zdejší hřiště.
Samostatné poděkování bychom si dovolili vyjádřit všem sponzorům, bez kterých
si fungování oddílu nelze představit, ať už přispívají většími či menšími finančními
částkami či formou materiální.
Za TJ Chvalčov, oddíl kopané, Jaroslav Maniš

Oslavy 60 let fotbalu ve Chvalčově

Ve čtvrtek 27. června se v rámci oslav 60. výročí vzniku fotbalového oddílu odehrálo na hřišti ve Chvalčově benefiční utkání mužů Chvalčova a PSG Zlín. Součástí
tohoto slavnostního odpoledne bylo dvojutkání fotbalových školiček a mladších přípravek Chvalčova a Prusinovic, které začalo v 16 hod.
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Poté následovalo přivítání vzácných hostů, a to starosty obce Chvalčov pana
ing. Antonína Stodůlky, místostarostky paní Jiřiny Hurtové a předsedy Okresního
fotbalového svazu Kroměříž pana Libora Kopčila. Po slavnostním zahájení oslav
byli oceněni dlouholetí činovníci TJ Chvalčov pan Jaroslav Wágner, pan Lubomír
Kalabus a pan Vladimír Čech.
Úderem sedmnácté hodiny vypuklo diváky, kterých se sešlo na čtyři stovky, dlouho
očekávané utkání mezi domácím mužstvem a hokejisty Zlína, kteří se v rámci letní
přípravy představili na hrací ploše našeho hřiště. A věru nebylo to představení jen tak
ledajaké. Držitelé „Prezidentského poháru“, což je ocenění prvního místa po základní části extraligy ledního hokeje z uplynulé sezóny, názorně předvedli, že vrcholoví
sportovci vládnou více druhům sportu. Je zde nutno podotknout, že nabídli divákům
společně s domácími hráči dokonalou zábavu ve fotbalové podobě a ukázali, že
nejen s hokejkou a na bruslích umí docela velké věci. I když se mezi nimi našly velké
hvězdy, tak si všichni přítomní mohli povšimnout, že nejde o žádné „primadony“ a
s chutí sobě vlastní se pustili do utkání.
Nic na tom nemění fakt, že první poločas se jim postavili na domácí straně již
povětšinou bývalí hráči se zajímavým věkovým průměrem. Představení to bylo
oboustranně vskutku parádní a ve stejném duchu pokračovalo i ve druhé půli, kdy na
hřiště vyběhli domácí s hráči prvního mužstva. Skóre utěšeně narůstalo a spokojení
diváci s nadšením oceňovali každou vydařenou akci. Konečný výsledek, který byl
v poměru 9 : 4 pro hokejisty, není až tak důležitý, podstatný je však fakt, že se utkání
všem přítomným líbilo a přesně splnilo účel, kvůli kterému se uskutečnilo.
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Po skončení utkání proběhla autogramiáda hokejistů a davy přítomných diváků
a hlavně divaček lačných po podpisu jednotlivých hráčů dokazovaly, že se hokejisté
PSG Zlín stali v regionu velmi oblíbenými, zvlášť když se jim letos podařilo vybojovat
druhé místo v extralize po vyřazovacích bojích, což je vždy velká loterie s urputnými
boji až do konečného rozhodnutí.
Výtěžek ze vstupného byl věnován „Nadaci Karla Rachůnka“ , která pomáhá tělesně postiženým při jejich sportovních aktivitách.
Za PSG Zlín nastoupili v utkání tito hráči : Čajánek Petr, Balaštík Jaroslav, Leška
Petr 1, Ondráček Jiří 3, Marušák Jiří, Kőhler Bedřich 3, Veselý Ondřej 1, Hučko
Patrick, Čech Filip, Melenovský Marek 1, Horák Oldřich, Valenta Tomáš, Matějíček
Martin
Za domácí skórovali : Kovařík Radim, Vaněk Milan, Marek Jakub a Talach Antonín
Závěrem si snad lze přát, aby fotbal ve Chvalčově po dalších mnoho let bavil
všechny tak jak toto utkání a nabídl široké veřejnosti množství zábavy jak při utkáních
všech kategorií, tak při různých společenských akcích! Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!
Za TJ Chvalčov, oddíl kopané Jaroslav Maniš

Než zavřete zpravodaj
Jak si to tak surfuju po internetu a fejsbúku, narazím na zajímavý komentář.
Nějaký Jarda nebo Jindra, to je vcelku jedno, se ptá: „By mě zajímalo, zda ještě existují ženský, který v těchto vedrech vaří? A nebo tomu svému jen ohřejí párky s výmluvou, že je venku vedro… všecky jste líný.“ Dobrá, nad tím bych ještě mávla rukou,
protože zabývat se tímto typem chlapíků je jasná ztráta času. Co mě ale opravdu
dostalo, jsou reakce nás žen. Pod jeho vševědoucí poznámkou se okamžitě vyrojily
fotky s plným talířem řízků a bramborovým salátem. „Opravdu vaříme! I v těchto
vedrech!“ Nechápu, proč se musíme hned chovat jako slepice, proč nějakému chlápkovi z fejsbúku musíme okamžitě dokazovat, že nejsme líné! My ženy jsme schopné
ze sebe dělat takové dyliny, jen aby si probůh pán tvorstva o nás nepomyslel něco
špatného. A pak se cítíme ponížené, protože on to stejně neocení. Proč prostě nepošleme takového chlápka jednoduše někam... ? Před kým se to pořád obhajujeme?
Nahrajeme chlápkovi na smeč a pak se divíme, že se cítí nadřazeně. A chlap, když
se cítí nadřazeně, často, přečasto se dívá na naše ženské plémě jako na ty slepice.
Ale nezlobte se na mě, ženy, leckterá z nás si o to mnohdy koleduje. Takže pojďme
vařit! Honem obalit pěknou porci šniclů a smažit je i sebe u kamen. A pak ještě fotečku na fejsbúk. Ať ten největší šnicl vyhraje.
Hodně zdaru.
Jitka Dostálová
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Naši malí fotbalisti

Naši malí zahrádkáěi

Liberta Cup
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Slovo na konec:
„Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale pouze v rozporu s tím,
co o ní víme.“
Svatý Augustin
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