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Milí čtenáři,
jak nádherný je tady podzim, to jsem si plně uvědomila až v Praze.
Tam na sídlišti, když začaly před panelákem opadávat dva až tři smutné
stromky, to bylo vždy spíše k pláči.
Ale takový Hostýn! Jak se klene už z dálky! Hory zahalené do podzimní
mlhy, která je produktem přírody a ne inverzí! Kochejme se! Kochejme
se, přátelé! Posaďme se na chvíli na patník, nebo raději na lavičku, to je
bezpečnější, a vnímejme na vteřinu své okolí. Vystupme z kolotoče vlastní mysli, z onoho věčného: „Já chci! Já nechci! Musím! Nestíhám, dělej!
Ten mě naštval, to mě naštvalo, tamto se nedaří a tohle je na... A ten má
lepší dveře, ten zas lepší barák, já mám hezčí dceru, ten zas zdravější
klouby, ten mě okradl, tak já zas okradu tam toho atd. atd.“ Zapomeňme
na chvíli na toto všechno a dívejme se... Vždyť všude okolo je klid. Příroda
tvoří různorodost barev a tvarů, rozmanitost druhů v souladu a harmonii.
Neumím si představit takový dub s jasanem, jak se hádají, kdo má hezčí
listy nebo užitečnější dříví, neznám tulipán, který by sejmul kopretinu,
protože ona si může růst všude.
To umí jen nejmoudřejší z moudrých. Člověk! Pepa nesnáší Frantu,
Franta Pepu a oba nesnáší Laďu, Anežka pomlouvá Zdenku, Zdenka
pro změnu Helu a všechny tři nemůžou vystát Pepču, protože jim před
čtyřiceti lety přebrala Bedřu. Ale dobře jí tak, protože teď sedí doma a on
stejně jenom chlastá...
To je cirkus, co? A nemysleme si, že nás se netýká. Jedeme v tom
všichni. Všichni sjíždíme svou soukromou horskou dráhu. Kdybychom
měli tu možnost podívat se na celou věc z nadhledu, to bychom se
zasmáli. A nebo vyděsili? Asi jak kdo. Nicméně jsou toto stále jen „nevinné“ žabomyší války, sousedské šarvátky... Věřím, že kdyby šlo do tuhého
a třeba přituhlo v zimě a někde nám odstřihli dodávky plynu nebo zamrzl
vodovod, zvítězilo by to, co nás spojuje – pud sebezáchovy a selský
rozum. Jeden bez druhého totiž nepřežijeme.
Přeji všem krásný podzim, slunce v duši, když už není na obloze,
a pozvěte letos na ten adventní svařáček někoho, koho třeba zas až tolik
nemusíte.
Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 9. 9. 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

8/6 o zhotovení nábytku do šaten tělocvičny za nabízenou cenu 80.000,- Kč.
8/7 o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene do místních komunikací parc.č. 1140 a 1151, obě v k.ú. Chvalčov pro firmu FVE 6, s.r.o.,
Brno, Štýřice, která bude provozovatelem fotovoltaické elektrárny ve Chvalčově
za cenu 50.000,- Kč.
8/8 a souhlasí se sjezdem na MK pro rekreační nemovitost č. ev. 211, rovněž
souhlasí s napojením na kanalizační řád a zbudováním schodiště jako přístupu
k nemovitosti.
9/8 o bezúplatném pronájmu KD – velkého sálu pro Domov pro zdravotně
postižené Javorník, který zde bude pořádat benefiční koncert dne 30.10.2009
v 17.00 hodin.
9/11 a souhlasí se sjezdem na MK z pozemku parc.č. 479/7 v k.ú. Chvalčova
Lhota při stavbě rodinného domu.
8/13 o zakoupení modulu pro spisovou službu s návazností na Czech Point ve
výši 23.200,- Kč.
8/14 o opravě břehu potůčku přes parcelu 1167/1 v k.ú. Chvalčov tak, aby nedocházelo k podmáčení pozemku a veřejného přístupu.
8/15 o termínu jednání ZO, a to s datem 21.9.2009 v 17.00 hodin, hlavním bodem
jednání bude schválení Územního plánu obce Chvalčov.
8/16 o požadavku na opakované měření rychlosti na státní komunikaci v obci
Chvalčov městskou policií na základě opakovaných žádostí občanů.
8/17 o prázdninových termínech v Mateřské škole ve Chvalčově ve šk. r.
2009/2010.
8/21a/ o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě p. Ondřeji Škvařilovi do
31.8.2010.
b/ o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě p. Jitce Vašíčkové do
31.10.2010.
c/ o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě p. Naděždě Mlčákové
do31.12.2010.
8/22 a/ o zveřejnění žádosti na odprodej obecního pozemku parc.č. 480/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota, o který žádá pan Lumír Zajíček.
b/ o zveřejnění žádosti o odprodej obecního pozemku parc.č. st. 226/3 v k.ú.
Chvalčov pana Libora Škařupy .
8/23 o nákupu jednoho kusu nádoby na tříděný odpad pro sběrné hnízdo Na Říce
z prostředků, které získáváme od f. Ekokom.
8/25 o jednání RO s výborem TJ Chvalčov a zástupci odd.kopané dne 7.10.2009.
RO bere na vědomí:

8/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
8/4 informaci o pokračování prací na stavbě „Zkvalitnění volnočasových aktivit“.
8/18 a doporučuje ZO přijmout dotaci z Integrovaného operačního programu na
zavádění ICT v územní veřejné správě ve výši 68.540,- Kč.
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•

RO ukládá:

8/4 starostovi zajistit program slavnostního otevření stavby „Zkvalitnění volnočasových aktivit“.

Usnesení ze zasedání RO ze dne 7.10.2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

RO projednala a rozhodla:

9/3 o zrušení zákazu pálení a rozdělávání ohňů na území obce Chvalčov od
09.10.2009.
9/4 o dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.2.2009 s firmou POZIMOS, a.s.,
Zlín na termín dokončení a předání stavby na 15.10.2009.
9/5 na základě pověření Zastupitelstva obce Chvalčov o zadání opravy projektu
na průtah obcí až ke kulturnímu domu. Opravu projektu provede firma Dopravní
stavby Brno za nabídnutou cenu 217.580,- Kč.
9/6 o smlouvě s firmou E-ON na SO přeložku NN kabelu včetně skříně SR642
na stavbě „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ – převedení práv a povinností ze
stavebního povolení.
9/7 o možnosti připojení na obecní kanalizaci pro manžele Horákovy, ul. Na
Chaloupkách.
9/8 a souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 7.5.2009 s Regionálním
operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava. Jedná se o odstranění tvrdosti v čl. 15 o poskytnutí dotace, porušení rozpočtové kázně, smluvních
podmínek, nesrovnalosti a sankce.
9/9 o zaváděcích cenách za pronájem v tělocvičně a hřištích nové stavby
„Zkvalitnění volnočasových aktivit“.
9/10 ve spolupráci s dodavatelem stavby „Zkvalitnění volnočasových aktivit“
o termínu slavnostního otevření, a to s datem 22.10.2009 ve 13.00 hodin.
9/11 o instalaci kamerového systému v ZŠ a MŠ ve Chvalčově za cenu
50.840,- Kč.
9/13 o požadavku školské a kulturní komise RO o příspěvek na organizaci akce
„Adventní inspirace“ ve výši 3.000,- Kč.
9/14 o uvedení starých nájemních smluv na obecní pozemky do souladu s dnešní
skutečností tak, aby odpovídaly dnešním cenám pronajímaných pozemků.
9/18 o zveřejnění záměru na odprodej obecního pozemku manželům Švábovým,
který vznikl z pozemku parc.č. 917/10 v k.ú. Chvalčov. Pozemek je o výměře
25 m2.
RO bere na vědomí:

9/2 kontrolu usnesení z jednání z 9.9.2009.
9/15 požadavky TJ Chvalčov na opravu šaten, rekonstrukci sprch, rozvodů vody a
odpadů. Vypracování nové nájemní smlouvy na pozemky a budovu šaten včetně
požadavku na činnost fotbalového oddílu pro r. 2010.
9/17 informaci Krajského úřadu Zlínského kraje na zvýšení úhrady za dopravní
obslužnost pro r. 2010 z částky 50,- Kč na obyvatele na částku 70,- Kč na obyvatele.
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•
•

RO ukládá:

9/5 starostovi podepsat smlouvu s firmou Dopravní stavby Brno a pokračovat
v jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o opravě státní komunikace od ul.
Obřanské po kulturní dům.
9/14 místostarostce oslovit všechny nájemce pozemků v obci Chvalčov, kteří mají
pronájmy pozemků za jinou cenu než tu,která je dnes v místě obvyklá.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce

P r o č b ě h a t po úřadech? Jděte s dobou!

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů podle platné obecně závazné vyhlášky
obce Chvalčov je splatný ve dvou splátkách, a to první splátka (polovina poplatku)
do 31. května a druhá splátka do 31. října kalendářního roku ve výši 380,- Kč za
osobu/rok.
Platbu můžete provést:
• převodem na účet obce - č.ú.: KB 24228691/0100 (jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné /evidenční/ + kód poplatku 1337, /například: č. p. 145 + kód poplatku 1337 = variabilní symbol 1451337).
úhradu
můžete provést i v hotovosti do pokladny obecního úřadu.
•

Místní poplatek za psa podle platné obecně závazné vyhlášky obce Chvalčov
je splatný k 31. květnu kalendářního roku ve výši 100,- Kč za psa a 150,- Kč za
každého dalšího psa.
U důchodců, jejichž jediným příjmem je důchod, je výše poplatku stanovena na
50,- Kč za psa a 100,- Kč za každého dalšího psa.

Platbu můžete provést:
• převodem na účet obce - č.ú.: KB 24228691/0100 (jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné /evidenční/ + kód poplatku 1441, /například: č.p. 145 + kód poplatku
1441/ variabilní symbol 1451441).
• úhradu můžete provést i v hotovosti do pokladny obecního úřadu.

Přiznané dotace v roce 2009
Pro obec Chvalčov

Zlínský kraj

Název projektu:
Cena ze smlouvy o dílo:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Renovace kamenného kříže Pod kopci ve Chvalčově
62.000,00 Kč
35.000,00 Kč
Zlínský kraj

Název projektu:
Cena ze smlouvy o dílo:
Přiznaná dotace:
Poskytovatel dotace:

Typový projekt Czechpoint – Kontaktní místo (Upgrade)
58.540,00 Kč
49.759,00 Kč
Ministerstvo vnitra
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Vítání občánků

Vítáme mezi nás nového občánka:
BĚLÍK Jan

narozen

15. 10. 2009

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkému samé štěstí!
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Uzavřené manželství:
KOLDA Tomáš
manželství uzavřeno
19. 09. 2009
ADÁMKOVÁ Marie
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
HALAMÍČEK Emil
80 let
HALAMÍČKOVÁ Dagmar
74 let
BENEŠ Karel
77 let
NEDBALOVÁ Jaroslava
82 let
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Hejtmanský den

Slovo starosty

Dne 15. září 2009 proběhla v naší obci schůzka s představiteli Zlínského kraje
zvaná „Hejtmanský den“. Vedení Zlínského kraje tímto způsobem přispívá ke zlepšení komunikace mezi obcemi a krajem. Očekávaným výsledkem takových jednání je
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získání poznatků o prodiskutování problémů, které obce tíží, a všeobecné vyrovnání
informační hladiny. Zájem se týká i okolí hostitelské obce, v našem případě celého
Podhostýnského mikroregionu. Hejtmanského dne se zúčastnilo vedení Zlínského
kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem v nejsilnější sestavě, za
přítomnosti většiny radních a vedoucích některých odborů a ředitele Ředitelství
silnic Zlínského kraje. Za mikroregion byli pozváni starostové jednotlivých obcí.
Diskutovalo se zejména o problematice stavu a údržby komunikací. Obec Chvalčov
opětovně vznesla požadavek na řešení silničního průtahu. Dalšími tématy byly sociální služby a jejich financování, dotační politika Zlínského kraje, investice do turistického ruchu atd. Obě strany si v rámci košaté diskuze ujasnily stanoviska, možnosti
a návrhy řešení problémů. Před polednem proběhl krátký exkurz přítomných do SOS
dětské vesničky, základní a mateřské školy, denního stacionáře a objektů tělocvičny
a hřiště. Následoval pracovní oběd ve stejné sestavě, kterého se zúčastnili ředitelé
a vedoucí školských a sociálních zařízení v obci a někteří podnikatelé. Zájem kraje
se týkal i jejich záležitostí, všichni dostali příležitost prezentovat svá zařízení a firmy.
Jak bylo v úvodu řečeno, nebylo úkolem setkání problémy řešit, ale vzájemně se
o nich informovat a napravit tak nedostatky ve vzájemné komunikaci. Tento záměr
byl naplněn k všeobecné spokojenosti přítomných.
Celá akce proběhla v prostorách hotelu Říka, kde rodina Volkova solidní úrovní
služeb přispěla k úspěchu jednání.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
stavba, kterou jsme téměř před třemi lety nazvali „Zkvalitnění volnočasových aktivit“, se tenkrát zdála být spíše fantazií nebo přinejlepším dlouhodobým výhledem. Od
záměru po kolaudaci uběhly skutečně tři roky vyplněné usilovnou prací.
Součástí projektu je vestavba nové tělocvičny, zbudování nového víceúčelového
hřiště, dětského hřiště, i plochy pro skateboard, dále dvě parkoviště, úsek stezky pro
smíšený provoz a oprava příjezdové komunikace. Vše se nachází v areálu základní
a mateřské školy a na přilehlých pozemcích.
Takové zařízení v obci dlouhodobě chybělo, jeho uvedením do provozu obec
získala žádoucí potřebnou občanskou výbavu, která zvýší nabídku pro sportovní,
rekreační i společenské vyžití a podpoří atraktivitu místa pro obyvatele i návštěvníky
všech věkových kategorií.
Stavba je v současnosti dokončena, zkolaudována a ve čtvrtek 22. října 2009 byla
slavnostně předána do užívání škole a veřejnosti.
To, že byl projekt dokončen, je zásluhou projekční kanceláře Ing. Josef Horák
INEX, Kroměříž, projekční kanceláře Obceservis, s.r.o., Vsetín, zhotovitelské firmy
Pozimos, a.s., Zlín, zhotovitele dotačního projektu Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy, jmenovitě Ing. Petry Symerské i koordinátora bezpečnosti práce
Ing. Vítězslava Študenta. Zásluhu má zastupitelstvo a zaměstnanci obce Chvalčova,
vedení základní a mateřské školy i její zaměstnanci, řada řemeslníků a subdodavatelů, ale i obyvatelé obce v ulici Školní, kteří trpělivě snášeli nepohodlí stavby. Všem
bych rád poděkoval.
Celou stavbu by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory z prostředků
Evropské unie. Dotace ve výši 23.148.029,00 Kč byla poskytnuta z Regionálního
operačního programu Střední Morava. Více než 5 milionů Kč dodala obec z vlastních
prostředků. Financování projektu je hmatatelným dokladem toho, že evropské peníze
nejsou jen chimérou pro vyvolené a že při troše úsilí je možné využít jejich dobrodiní
i pro obec naší velikosti.
Přeji všem občanům obce, ať jim dílo slouží ku prospěchu, zdraví a radosti.
Ing. Antonín Stodůlka
starosta

Okénko do školy

Tak, teplé podzimní dny jsou už definitivně pryč a školní rok se rozběhl na plné
obrátky. Žáci se konečně probudili z prázdninového lenošení a někteří se i přes odpor
k rannímu vstávání do školy těší. Ve škole se ale bez ohledu na roční období musí
stále něco dít. Každý, kdo vstoupí do budovy, musí cítit ten pozitivní ruch.
Na žáky čekají: zajímavá výuka – již třetím rokem vyučujeme v 1.-3. ročníku podle
Školního vzdělávacího plánu Podhostýnská tvořivá škola, ve 4. a 5. podle osnov
Obecné školy.
Výběr kroužků je také docela veliký: počítačový, keramický, taneční, sportovní hry,
flétna, pěvecký kroužek.
Na rodiče a děti zase zajímavé akce pořádané klubem rodičů – noční přechod,
čtení na dobrou noc, tvořeníčko.
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Koncem října nás čeká milé překvapení v podobě otevření nového hřiště
a tělocvičny. Obzvlášť na tělocvičnu se
v těchto nevlídných dnech moc těšíme. Slavnostní kolaudace proběhne ve
čtvrtek 22. října.
Podrobnosti ke všem pořádaným akcím, fotoseriál z průběhu
stavby a další informace se dozvíte na našich webových stránkách
www.zschvalcov.cz
Zde máte také možnost zadat svá
hudební přání na Discoples aneb
Hrajeme na přání, který bude v sobotu
23. ledna 2010.
Děkujeme chvalčovským zahrádkářům, kteří nás pozvali na svou výstavu
ovoce a zeleniny a tím nám zpestřili
podzimní výuku přírodovědy a prvouky.

Na kole

V úterý dne 22. září jsme se účastnili
na dopravním hřišti v Loukově cyklistického výcviku. Cyklistický trénink na
kole mezi značkami je součástí dopravní výchovy ve 4. ročníku základní školy.
Jak to vše probíhalo?
Naše dobrodružství za poznáním
začalo již brzy ráno. Děti 3. a 4. třídy
přijely do školy na svých kolech a vydaly se na cestu necestu do Loukova.
Cesta vede pod Kozincem mezi poli. Je
to cyklostezka, ale s obtížným terénem.
Všichni to zvládli na jedničku.
Na loukovském hřišti se nás ujal
kvalifikovaný instruktor pan Valenta.
Děti dostaly vyčerpávající výklad a pak
si vše vyzkoušely v praxi.
B. Hrušková
Co prožívali sami účastníci?
Ze školy jsme vyjeli na kolách do
Loukova. Jeli jsme chvíli z kopečka
a chvíli zase do kopečka. Když jsme
dorazili na místo, byli jsme překvapeni.
Bylo tam hřiště, ale né tak ledajaké
hřiště. Bylo tam dopravní hřiště, které
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vypadalo takhle: Byly tam značky, namalované koleje, kruhový objezd, semafory a
zatáčky. Potom jsme jeli zpět do školy a jeli
jsme pořááád do kopečka. Když jsme byli
zase ve škole, měli jsme oběd. Na oběd
jsme měli knedlíky, paprikový lusk a rajskou
omáčku.
Bára Luňáčková, 4. ročník
Dne 22. září jsem jeli z domu na kolech
se svačinama. Jeli jsme z kopce a do kopce
a z kopce a do kopce. Ale potom jsme dojeli
až k nějaké škole a mysleli jsme si, že se snad budeme učit nebo co. Ale pak paní
učitelka slezla z kola a zazvonila na tu školu. V tu chvíli přišel z druhé strany pán,
jmenoval se Valenta. Hezky nás pozdravil a my ho taky. Pak nám představil všechny
značky a řekl, že je moc a moc důležité dodržovat dopravní předpisy. Potom jsme
jezdili mezi semafory a značkami. Všech 5 hodin uběhlo jako nic. Potom jsme jeli a
jeli pořád do kopce a z kopce a do kopce a z kopce a byli jsme ve škole a těšili jsme
se na oběd. Byla rajská s knedlíkem. Po obědě jsem šla domů.
Sarai Mošťková, 4. ročník

Berušky a Sluníčka – to je naše školička
Víte, kde se máme všichni rádi,
kde jsme dobří kamarádi?
V naší školce, školičce,
máme se jak v písničce.

První měsíc školního roku je za námi, většina dětí si již zvykla na nové kamarády, paní učitelky i nové prostředí. A nám záleží hlavně na tom, aby byly děti v naší
mateřské škole spokojené a navštěvovaly ji rády. Naši dvojtřídní mateřskou školu
navštěvuje v tomto školním roce 37 dětí. Z toho 14 dětí se bude připravovat na vstup
do základní školy.
Děti se vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího programu. „Rok v MŠ“ - tak
se jmenuje náš školní vzdělávací program, který odpovídá zájmům a potřebám dětí.
Upřednostňuje prožitkové učení, které je založeno na přímých prožitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcovat radost dítěte z učení, jeho
zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.
V měsíci záři jsme se s dětmi ze třídy Sluníček zúčastnily v Bystřici pod Hostýnem
v kině Sušil divadelního představení „Příhody včelích medvídků“, společně se všemi
dětmi MŠ jsme využily pozvání a vydaly se podívat na chalupu zahrádkářů, jak se
vaří povidla a o týden později zhlédnout velmi pěknou výstavu ovoce a zeleniny.
V podzimních měsících jsme přizpůsobily veškeré hry a činnosti v krásné přírodě,
teplých a slunečních podzimních dnů jsme využívaly ke sběru přírodnin, k delším
naučným vycházkám, děti pozorovaly jak změny v přírodě, tak práci dospělých při
sklizni plodin a plodů.
Od října jsme zahájili činnost Metody dobrého startu, grafomotoriky, výtvarného
tvoření a flétny hrou pro děti předškolního věku. Také nás navštívil pan Švehlík, pod
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jehož vedením si děti vyrobily keramický zvoneček. Pro děti velmi zajímavé, bylo
povídání o pejscích - malamutech a projížďka se skutečným psím spřežením.
Co nás ještě čeká v měsíci listopadu a prosinci:
- zapálení svíček u pomníku padlých
- divadelní představení v MŠ pohádky „O Šípkové Růžence“
- návštěva logopedky Mgr. Blaženy Jurtíkové
- divadelní představení v MŠ pohádky „Tři vlasy děda Vševěda“
- vánoční tvořeníčko s rodiči
- účast na výstavě v KD Chvalčov
- vystoupení MŠ na Perníkovém odpoledni
- divadelní představení „Čertovské pohádky“ v MŠ
- čertovský den v MŠ
- posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků
Kolektiv učitelek MŠ

Něco pro bystré hlavičky
1. Roháček
Tajenka skrývá název obuvi,
kterou budeš na podzim
často potřebovat.

značka gramu
dětský pozdrav na rozloučenou
usazenina ve vodě
kruh
těžký jezdecký meč
???

2. Hádanka
Má sto pěkně ostrých zoubků,
drobných jako perličky.
Zakousne se jimi snadno
do dřeva i překližky.
3. Kolik podstatných jmen v 1. pádě jednotného čísla dokážeš sestavit
z písmenek obsažených ve slově HOUBAŘEN Í ?
4. Podaří se ti správně doplnit v tabulkách chybějící čísla?

1 3 9 27 ?
4 6 12 30 ?

2 5 11 23 ?
3 9 21 45 ?
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5. Vypátráš číslo, které patří na konec následující
číselné řady?

5

11

16

20

23

25

?

1 3 9 27 ?
4 6 12 30 ?

2 5 11 23 ?
3 9 21 45 ?

5. Vypátráš číslo, které patří na konec následující číselné řady?
5

11

16

20

23

25

?

Řešení z minulého vydání:
1. Kanoistika
2. číslo 46
3. Kanada
4. A = 1, B = 5, C = 7, D = 3
5. číslo 34

Zprávy z KCR DOMINO

Nově používáme název KOMUNITNÍ CENTRUM PRO RODINU DOMINO, ale
naše činnost a připravované aktivity zůstávají stejné.
Nově nabízíme možnost dostávat informace o připravovaných akcích, besedách
a dalších aktivitách přímo na vaši emailovou adresu. Pokud chcete využívat tuto
službu, přihlaste se na adrese elen.egerova@idomino.eu
Další novinkou je kurz ZNAKOVÁNÍ BATOLAT BABYSIGNS. Doposud jsme nabízeli jen program pro děti od 1 roku. Tento seminář je vhodný již pro těhotné nebo
maminky s miminky. První informativní setkání bude ve čtvrtek 22.10. od 9,00hod.
Celý seminář proběhne po dohodě se zájemci.
Do konce roku nás čeká již tradiční vánoční fotografování s panem Lígrem,
návštěva Mikuláše a nebo tvoření vánočních ozdob ze slámy.
Pokud vás neláká pravidelné navštěvování kroužků, máme otevřenou volnou
hernu, kterou rodiče a děti rádi navštěvují v době dlouhých zimních podvečerů.
Herna je otevřena v úterý od 16.00–18.00 hod.
Mnoho krásných dnů vonících podzimem přeje
E. Egerová

Okénko do DZP Javorník

Prázdniny utekly jako voda a opět je tu školní rok. I klientům v DZP Javorník
začala „pracovní“ část roku. Děti opět chodí do školy a dospělí klienti uplatňují své
dovednosti v dílnách pracovní terapie. V našem domově fungují čtyři dílny pracovní
terapie, a to dílna keramická, ve které klienti modelují z hlíny různé figurky, hrníčky,
obrázky, květináče a další krásné věci, a dokonce umí i točit výrobky na hrnčířském
kruhu. Další dílna je vyšívací, ve které všichni návštěvníci zařízení obdivují různé
druhy výšivek. Další pracovní terapií je tkaní koberců ve tkací dílně. I zde vznikají
nádherné originály různých koberečků a gobelínů. V neposlední řadě se klienti učí
šít v šicí dílně, kde vytvářejí polštáře, textilní hračky, tašky a další zajímavé výrobky.
Další terapií v Javorníku je arteterapie, kde klienti s výtvarným nadáním kreslí, malují,
modelují, pracují s přírodními materiály a přenášejí své sny do své tvorby. Výrobky
ze všech pracovních terapií pak zdobí prostory zařízení a veřejnost má možnost se
s nimi seznámit na různých výstavách mimo zařízení.
Jana Minářová
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Z VÚ U Revíru

Milí spoluobčané,
žijí mezi námi, ale mnoho toho o nich nevíme. Mám na mysli chlapce z výchovného ústavu v horní části naší obce. Využijme proto příležitosti a ochoty ke spolupráci
pana ředitele Pavla Schönwäldera, který v následujícím článku zmíněné zařízení
představuje.
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Chvalčov, U Revíru 47 je školské
zařízení určené dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy
a preventivně výchovné péče. Naše zařízení zajištuje dětem náhradní výchovnou
péči v zájmu jejich zdravého vývoje a řádné výchovy. Naše děti či klienti, chlapci ve
věku 15-18 let, v některých případech i starší chlapci, přicházejí do našeho zařízení
z diagnostických ústavů, nejvíce pak z Diagnostického ústavu Brno. Jsme příspěvková organizace a naším zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V obci Chvalčov naše organizace působí s různými obměnami již několik desítek let.
Jak vyplývá i z názvu zařízení, při výchovném ústavu je zřízena i střední škola.
Žáci naší školy, výhradě děti s nařízenou ústavní, nebo uloženou ochrannou výchovou mají možnost studovat tříletý učební obor mechanizátor lesní výroby. Obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění prací v ochraně, zakládání a pěstování lesa,
těžbě a soustřeďování dříví, druhování, manipulaci, dopravě a ochraně dříví. Žáci se
naučí používat vhodné nářadí, nástroje a základní stroje pro ruční obrábění dřeva
a kovu, zakládání, pěstování a ochranu lesa, těžbu dříví včetně výroby sortimentů,
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soustřeďování a dopravu dříví,
výrobu řeziva, stavbu lesnických a mysliveckých zařízení.
Žáci mohou získat oprávnění
pro práci s motorovou pilou,
s kolovou mechanizační technikou, pro semenářství a řidičský
průkaz skupiny T.
Tento obor je v rámci středních škol zřízených při školských zařízeních našeho typu jedinečný v ČR, a hlavně
z tohoto důvodu jsou studenty naší školy chlapci, kteří pochází ze všech koutů země.
Svůj volný čas tráví chlapci na internátě a na přilehlých sportovištích v areálu
zařízení. K dispozici mají klubovny s televizemi a počítači,
moderně vybavenou klubovnu
s domácím kinem, satelitem
a televizorem se širokoúhlou
obrazovkou, kulečník, stolní
tenis, stolní fotbal, posilovnu, hudebnu s elektronickými
klávesami, kytarami a bicími. Hoši mohou také využívat
výborně vybavenou knihovnu. V areálu je k dispozici antukový kurt na volejbal,
nohejbal, tenis a basketbal
s osvětlením, travnaté hřiště
na kopanou, atletická sportoviště (běžecká dráha, skok
daleký, vysoký, vrh koulí). V zimním období se antuková hřiště změní na velké kluziště s mantinely. Přímo v areálu se nachází rybník, kde mají hoši možnost sportovního
rybolovu a jízdy na člunech.
V rámci našich možností se snažíme o spolupráci s obcí Chvalčov, účastníme se
různých akcí, naposledy jste mohli vidět presentaci našeho zařízení v rámci oslav
640 let obce Chvalčov. Mnoho občanů Chvalčova zná i naše chlapce osobně z krátkodobých brigád u nich doma.
Jsme velice specifické
školské zařízení, zařízení
určené pro děti s poruchami
učení a chování.
Naším hlavním úkolem je
dětem pomáhat. Práce s nimi
je o to těžší, že často pomoc
nechtějí nebo neumí přijmout.
Proto každý i sebemenší
úspěch je pro nás tím nejlepším dopingem.
Pavel Schönwälder, ředitel
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Různé

Předání, předání všechny smutky zahání, předání, předání je lék...

Na dlouho očekávané slavnostní předání nového sportovního areálu jako by
někdo objednal počasí. Sluníčko svítilo tak nádherně, že jsme se někteří téměř
potili. Inu, 22. října, pár dnů po sněhových kalamitách, něco takového už opravdu nikdo nečekal. Celou akci zahájil ředitel místní školy Mgr. Zdeněk Hnila. Jeho
specificky vtipný projev upoutal pozornost všech přítomných a těch nebylo málo.
Přišli se podívat občané všech věkových kategorií a věřím, že rozhodně nikdo nebyl
zklamaný. „ Je to krásný! Nádherný!“, šumělo to mezi lidmi. Příjemnou atmosféru
podpořilo také vystoupení dětí z pěveckého souboru pod vedením paní učitelky
Aleny Konečné. Zbrusu nové hřiště jako vůbec první měly možnost vyzkoušet děti
z tanečního kroužku paní učitelky Aleny Zabloudilové. Následoval projev starosty
pana Ing. Antonína Stodůlky. Ten byl pro změnu specificky precizní a zaznělo v něm
především poděkování všem firmám, jednotlivým zástupcům firem, zaměstnancům
školy, obyvatelům Chvalčova, zkrátka všem, kteří se, ať už více či méně, na vzniku
a realizaci náročného projektu podíleli. Následně se slova ujal pan Ing. Jiří Havlík,
ředitel firmy POZIMOS. Společně s naším panem starostou pak slavnostně přestřihli
pásku. Fotografové cvakali a cvakali, prostě všechno jak má být. Samotná prohlídka
hřiště a tělocvičny už záležela na každém. Prostornost a úprava tělocvičny musela
šokovat všechny, co ji viděli poprvé. Podlaha tělocvičny byla upravená tak, abychom
se po ní mohli pro tentokrát projít v botách. To už se ale logicky opakovat nebude,
aby nám její novota a čistota vydržela co nejdéle. No a v neposlední řadě musím
zmínit, že originální nápad uspořádat raut v místní kotelně vyšel naprosto skvěle.
Švédské stoly s tolika dobrotami, že oči přecházely, a což teprve chutě! Profesionální
přístup pana Volka z hotelu Říka, který celé pohoštění připravil, se prostě nezapře.
Takže závěrem nezbývá než říct, že slavnostní předání sportovního areálu veřejnosti
proběhlo skutečně slavnostně, důstojně a přitom naprosto přirozeně. Dovolím si
jménem občanů poděkovat všem, kteří mají svůj podíl na tom, že 22. říjen byl tak
hezkým dnem.
Jitka Dostálová
v V pátek 30. října 2009 v 19.30 hodin bude v našem kulturním domě benefiční
koncert pro DZP Javorník. Těší se stále větší oblibě, a proto doufáme, že se zde
setkáme i s občany Chvalčova.

v Dvacáté „Perníkové odpoledne“ bude již v neděli 29. listopadu 2009 ve 14.00
hodin. Možná se vám bude zdát termín příliš časný, ale je to první adventní neděle. Pokusme se přejít do doby adventu alespoň ve svých domovech zpomalením
a ztišením, vždyť dlouhé noci a krátké dny k tomu budou přímo vybízet.

v Klub chvalčovských žen nabízí členství ve svém klubu ženám všech věkových
kategorií. Rády mezi sebou přivítají ženy mladšího a středního věku. Přihlásit se
můžete u předsedkyně Jiřiny Hurtové, tel. 573379770.

v Informace pro seniory. Po opakovaných špatných zkušenostech i v naší obci
upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů doporučujeme kontakt s cizími lidmi
jen přes okno, v žádném případě nezvat neznámé osoby do domu. V době pobytu
na zahradě dům zamykat. Nedůvěřovat ani předem ohlášeným cizím návštěvám
bez přítomnosti další osoby v domácnosti.
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Nedejte na dobře oblečené lidi s příjemným vystupováním a vlídným slovem.
Předejdete tak spoustě starostí, nepříjemností a velkých zklamání.

v Většina z nás uvítala nový chodník ke škole. Díky němu je střední část obce
mnohem pěknější, zkrátka „prohlídla“. Poděkování patří nejen zaměstnancům
firmy Pozimos, ale i všem občanům, kteří ochotně nebo s „brbláním“ upravili
prostranství před svými domy. Myslím si, že by mělo být ctí i samozřejmostí každého Chvalčováka občas zdarma pomoci své obci. Všem, kteří tak učinili a činí,
děkujeme. Za péči o záhony kolem pomníku padlých chválíme pana Jiřího Sluku.
Ani v době největšího sucha květiny nezvadly a díky jeho péči byly záhony bez
plevele.
v Na kráse i bezpečnosti získalo dětské hřiště za KD.

v Zaměstnanci našich technických služeb nám stále víc prospívají a na jejich
služby jsme si zvykli. Odklidili a odvezli nebývale velké množství velkoobjemového odpadu, sekli trávu, odnášeli a přinášeli, odváželi a přiváželi atd. Mnohdy se
hodně nadřeli. Odvedli pěknou práci při úpravě obchodu na Říce na „dům technických služeb“. Jsou vysíláni všude, kde je potřebujeme, a osvědčují se. Zdá se,
že život bez nich si už neumíme představit. Děkujeme. Připojíme ještě pokárání.
Kolem sběrných nádob na tříděný odpad se občas povalují plasty a střepy skla,
které vám omylem upadly vedle. Pokud vás nebolí v zádech, posbírejte vámi způsobený nepořádek. Kontejnery byste blízko svého domu nechtěli, tak nedělejte
nepořádek jiným. Tříděný odpad nosí často děti, tak si uvědomte, že by se mohly
zranit a nepořádek u nádob není pro ně dobrým příkladem.
v Naši hasiči opět pomáhali. Předčasný sníh páchal škody a bylo třeba pomoci
při odstraňování spadlých stromů a ulomených větví na silnicích na Hostýn a na
Tesák. Vyjížděli celkem třikrát a pracovali obětavě s plným nasazením brzy ráno
a večer. Všechny obětavce obdivujeme a děkujeme jim. Výjezdů se zúčastnili
pánové Zdeněk Sedlář ml., Michal Sedlář, Stanislav Kotas, Martin a Tomáš
Langerovi, Jiří Balvín a Petr Válek.
Více informací hledejte na internetu na adrese hasicichvalcov.jex.cz. Stojí to za to.
v Než se nadějeme, bude pátek 20. listopadu 2009. Od 20. listopadu do 22. listopadu bude v našem kulturním domě výstava „Adventní inspirace“. Její slavnostní zahájení bude v pátek 20. listopadu 2009 v 17 hodin. 21. a 22. listopadu bude výstava otevřena od 10 hodin do 17 hodin. Vystavovat i prodávat
a také překvapovat nás budou nám již známí drobní výrobci z Chvalčova a
okolí, účast přislíbili i noví. Těšíme se i na vystoupení našich dětí a dospělých.
V průběhu výstavy bude vystupovat také národopisný soubor Voděnka. Součástí
výstavy bude i předvádění řemesel. Výstava je určena pro všechny, kteří mají
rádi Vánoce, vůni stromečků a perníku a cukroví, kteří se chtějí potěšit různými
nápady a inspirovat se nebo nakoupit drobné dárky k Vánocům a předměty pro
adventní výzdobu svých domovů. Vánoce nemusí být honosné, a přesto mohou
být krásné. Přijďte se podívat, pozvěte do naší obce své známé a máte-li chuť
vystavit své výrobky, hlaste se u paní Ing. Jarmily Kvasničkové na adrese Na Říce
117, 76872 Chvalčov, či mailem na ch117@seznam.cz nebo stanky@stanky.cz.
nebo u u paní Evy Bubílkové na č.t. 573378206 nebo osobně do 10. listopadu
2009.
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v Na Štědrý den budou mše svaté na Sv. Hostýně v 7.00, 9.15 a v 15.30 hod.,
v noci mše svatá není. Na Silvestra budou mše na Sv. Hostýně opět v 7.00,
9.15 a v 15.30, dále pak ve 22.30 bude motlitba růžence, ve 23.00 adorace, ve
23.45 hod. děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24.00 hodin pontifikátní mše.
V Bystřici p. H. bude na Štědrý den ve 22.30 hod. slavná mše svatá a na
Silvestra bude mše v 17.00 hodin.

Zaváděcí ceny pro novou tělocvičnu a venkovní hřiště
Všechny ceny jsou za jednu hodinu
Místo

Určeno

Cena

posilovna
na jednu
osobu

dospělí, místní organizace
ostatní

tělocvična
skupina

děti, místní organizace
0,- Kč
dospělí, místní organizace 100,- Kč
ostatní
200,- Kč

venkovní
hřiště,
velké

děti, místní organizace
dospělí, místní organizace
ostatní

Poznámka

40,- Kč Pokud nebude přítomná
60,- Kč odborně způsobilá osoba,
bude cvičení na vlastní
nebezpečí.

0,- Kč
50,- Kč
80,- Kč

Ceny za turnaje se budou smlouvat individuálně.
Zdarma bude dětské hřiště, děti musí být pod dohledem dospělé osoby, přístup
v odpoledních hodinách.
Zdarma je také bruslení a skateboard.

Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově – den otevřených dveří

Už jste se tam byli podívat? Já včera 30.9.2009 poprvé. A lituji toho, že jsem se
nerozhoupala daleko dříve... Dokud ještě moje máma byla na živu. Dny její samoty
v naší chalupě nemusely být tak nekonečné. Ačkoliv jsme pro mámu s bratrem
dělali vše, co nám síly dovolily, využít tak jednoduché a dostupné služby místního
stacionáře jsme nedokázali. S odstupem času mi to přijde nepochopitelné. Muselo to
tak opravdu být? Proč? Velkou roli sehrála hlavně komunikace. Máma nechtěla být
sama, ale zároveň nechtěla nikam jít, účastnit se, poznávat jiné lidi...Samota je sice
zlá, ale je to jistota. Člověk si na ni zvykne. Utrpení lidské duše se dá otupit televizí
a časem už vám to ani nepřijde. Daleko větší hrůzu než prázdné zdi v nás pak paradoxně mohou probouzet ty „cizí věci tam za zdí.“ Myslím, že velkou roli tady hraje
také stud seniorů...za své stáří, za bezmocnost, za nemoci, za vzhled svého těla,
za zpomalení řeči nebo myšlení atd. atd... Člověk od určitého věku jako by ztrácel
hodnotu, sebevědomí, bojí se... A ono je vskutku těžké vnímat stáří, ať už své nebo
jiných lidí, důstojně ve společnosti, která je postavena na kultu mládí.
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Každopádně jsem tehdy mohla být lepší diplomat. Také jsem si mohla nechat
poradit, jak v takové situaci jednat. Jenomže na KDYBY se hrát nedá. Včera jsem
jasně pochopila, že váhat někdy znamená propást všechno. Neváhejte. Máte-li doma
seniora, zpestřete mu život. On přijde tzv. na jiné myšlenky a vy si odpočinete. A nic
vás to nebude stát! Příspěvek na tyto služby dostává senior od státu a Charita udělá
všechno za vás. Přijede pro vašeho tatínka, babičku, postarají se o ně, dají jim jídlo
a zase je přivezou. Kde je tady problém? V nezájmu a otupělosti? Nebo je zakopaný
pes právě v tom příspěvku? Nač hradit jakési služby, když babička to ani nechce.
Vím, že senioři si mnohokrát ten postoj- „to už ani nestojí za to... nač kadeřnici, stejně
nikam nechodím... nač besedy, mě už stejně nic nebaví...“ pěstují sami. Vzdávají to
dřív, než je nezbytně nutné, a my v každodenní ubíjející mašinerii ztrácíme sílu a
vzdáváme to zároveň s nimi.
Pokud zajdete za vedoucí stacionáře paní Vaculíkovou, zjistíte, že to je správná žena na správném místě. Poradí vám, pomůže. Paní Vaculíková má všechny
předpoklady, které pro tuto práci člověk potřebuje... zkušenosti, ochotu a vstřícnost,
organizační schopnosti, ale hlavně a především CIT. Ona má všechny ty seniory
jednoduše ráda. A to je, ruku na srdce, v dnešní době jev skoro nevídaný. Vnímala
jsem, že přístup personálu je tady opravdu tou službou bližnímu.Tak proč si na“stará
kolena“ nedopřát trochu laskavosti a zájmu o vaši osobu? Celý život jste se o někoho
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starali, vychovávali děti, pracovali, stavěli, pomáhali. Proč si nyní nevychutnat, že se
někdo chce starat o vás? A nebojte se, nikdo s vámi nebude jednat jako s malými
dětmi. Stacionář není „školka“ pro starší lidi. Ve stacionáři jsou klienti vnímáni jako
samostatné individuality, jako osobnosti s vlastními názory a schopností rozhodování. Zřetel je brán i na zvyklosti jednotlivých lidí a v neposlední řadě je tady vytvořena
atmosféra domova, klidu a pohody. Když chcete kafíčko, tak si ho prostě dáte, když
nechcete, nevadí. Když jste zvyklí se po obědě natáhnout na „šlofíka“, není to problém, a když nejste, nikdo vás nenutí.
Člověk by nevěřil, že jsou tyto služby tak málo využívány. Náš chvalčovský stacionář se drží zuby nehty, zatímco ostatní v regionu se postupně pro nezájem zavírají.
Lidská mentalita je opravdu nevyzpytatelná. Když možnosti jsou, tak je nevyužíváme,
když nejsou, okamžitě se zvedne vlna reptání, že tady cosi chybí. Tak co vlastně
chceme?
Jedna věc je jistá. Člověk obecně je tvor, který má niternou potřebu družit se,
sdílet...a já myslím, že je to tak dobře. Malé děti si hrají na hřištích, staví se pro ně
dětská centra, komunikovat potřebují také maminky mezi sebou. Tatínci by si to pivko
taky mohli dát doma. Ale každý chlap vám řekne, že doma to není ono. Potřebujeme
totiž kontakt s ostatními lidmi. Ať už jsou nám tři, patnáct, třicet, padesát nebo osmdesát. Zamysleme se nad tím: naše kůže se mění a přibývají vrásky, ale jsme to pořád
my...Naše základní lidské potřeby se věkem nemění. Mění se jejich podoba, ale ne
podstata. Člověk, kterému je osmdesát, se chce také cítit užitečný, chce být vnímán,
respektován. I vy to budete chtít, až vám bude tolik. To není výsada mladých lidí.
Vnímat svou lidskou hodnotu, na to máme právo všichni a vždycky.
Nedovolme proto, aby jediný kontakt mezi sebou senioři sdíleli v čekárnách lékařských ordinací. Kolikrát je to jediné místo, kde si staroušci popovídají. A to je velmi
smutné. A taky zbytečné. Stacionář pro seniory není ani domov důchodců, ani LDN.
To je prostě místo, kde se mohou lidé scházet, sdílet a komunikovat. Mohou tady
pookřát, mohou se sem těšit. Stacionář není konečná pro ty, kterým už nic jiného
nezbývá. Sem se nechodí umírat. Naopak, sem se chodí žít. A žít, to chce odvahu
v každém věku.
Jitka Dostálová
Informace o provozu, podmínkách, programu a službách denního stacionáře ve
Chvalčově najdete na internetové adrese ingahornak@seznam.cz nebo na telefonu 777 763 780, případně telefon na paní Vaculíkovou je 777 763 784. Adresa
stacionáře Chvalčov, ul. Školní 798. Provozní doba je pondělí až pátek od 7.00 do
15.00 hodin.

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“
Václav Havel
PnP, neboli příspěvek na péči…

…není finanční částkou určenou na „přilepšení k důchodu“, na úhradu bydlení,
na zakoupení stravy apod. „Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na
pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“ (z.č. 108/2006 Sb.) Kdo si může v praxi o tento
příspěvek zažádat, se lze dočíst ve výše zmíněném zákoně, tj. z.č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
21

V praxi to vypadá tak, že dotyčná osoba, která si chce zažádat o PnP, si vyžádá
tiskopis předepsaný ministerstvem na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
(v našem případě se jedná o MÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor sociálních věcí,
odd.dávek soc.péče – pro staré a zdravotně postižené občany), vyplní jej a odevzdá
zpět dotyčnému úřadu. Ten na základě této žádosti zahájí sociální šetření, při kterém
zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném soc.prostředí, a to z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Sociální šetření provádí zpravidla pověřená sociální pracovnice. V zákoně již citovaném se můžeme dočíst přímo, o které
záležitosti každodenního života se jedná, např.: příprava stravy, provedení celkové
hygieny, vstávání z lůžka, uléhání, chůze po rovině, orientace v přirozeném prostředí,
dodržování léčebného režimu, komunikace slovní, písemná, neverbální, zapojení
se do sociálních aktivit odpovídajících věku, mytí nádobí, péče o prádlo, udržování
pořádku v domácnosti atd. (více ad z.č.108/2006 Sb., §9). Obecní úřad obce s rozšířenou působností obce (dále jen OÚ) zašle příslušnému úřadu práce žádost o posouzení stupně závislosti osoby, u níž provedla soc.šetření. Úřad práce při posuzování
stupně závislosti vychází ze zdravotního stavu dotyčného, který je doložen nálezem
ošetřujícího lékaře v rámci již proběhlého soc.šetření, dále ze samotného soc.šetření a zjištění potřeb osoby (popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku
vlastního vyšetření posuzujícího lékaře). Poté úřad práce sdělí OÚ výsledek posouzení stupně závislosti osoby, načež je zasláno vyrozumění o PnP poštovní cestou
k samotnému žadateli o příspěvek - zda je mu přiznán a v jaké výši (je stanoveno
rozlišení výše PnP stupni I. – IV. s rozdílem dle věku žadatele – jiné částky pobírají
osoby mladší 18 let a jiné osoby starší věku 18 let). PnP je zpravidla vyplácen každý
měsíc, dle dohody s „pobíratelem“ (v hotovosti, zasláním na osobní účet).
Dotyčný, kterému je PnP přiznán, je v podstatě zavázán jej použít právě na, dalo
by se říci, „zakoupení“ potřebné pomoci. Tzn., že když se budeme bavit o seniorech,
tak je možné např. zůstat doma (namísto chození do zaměstnání) a pečovat o svého
tatínka či maminku s tím, že vám má váš senior přispívat z přiznaného PnP na úkony,
které jim zajišťujete (ad z.č.108/2006 Sb., zejména § 9). Znovu opakuji – z příspěvku
se nehradí strava ani náklady na bydlení (proto, když někdo bydlí celoročně např.
v domově pro seniory, uzavírá smlouvu na úhradu stravy s bydlením ze svého důchodového příjmu a na úhradu úkonů potřebných k péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti právě z přiznaného PnP!). K tomu máte další možnost – senior si může za
peníze z přiznaného PnP „zakoupit“ nabízenou službu ve svém okolí. Ať už se jedná
o službu osobní asistence, pečovatelské služby či denního stacionáře. Další věci se
již odvíjí na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a provozovatelem služeb.
Myslím si, že stejně jako samotní senioři, tak i ti, kteří pečují o ně v domácím
prostředí trpělivě a s láskou, jistě přivítají možnost „oddechnout si a pročistit hlavu“.
Proto bych nás chtěla vyzvat k tomu, abychom se naučili využívat služeb, které nám
ve Chvalčově nabízí denní stacionář pro seniory (druhá budova za ZŠ Chvalčov). Je
to opravdu jedinečná možnost, kdy tatínek či maminka také „přijde na jiné myšlenky“,
trochu si „povyrazí“ a potká své vrstevníky, dá se říci „v chráněném prostředí“, kde
má možnost se za předem dohodnutých podmínek v klidu najíst, provést kompletní
hygienu denní potřeby, zacvičit si v rámci svých možností s rehabilitační sestrou
apod. A vy, kteří se o svého seniora staráte celý zbylý čas, si můžete zajít zatím
v klidu nakoupit, zajet na výlet, stavit se s kamarádkou /kamarádem/ ve městě na
kafe... Uvidíte, jak pozitivní změna to bude pro celou zúčastněnou rodinu.
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Dovolte mi, abych se ještě na chvíli vrátila k PnP. Z.č.108/2006 Sb. hovoří nejen
o tom, jak se k příspěvku dostat a jaké výše je možné dosáhnout. Ale také o povinnostech žadatelů o PnP, o kontrole využívání příspěvku, o změně nároku na něj a
jeho výplaty, zániku nároku na PnP. Zvykejme si na to, že pokud něco od státu dostáváme, tak jsme také za to „něco“ zodpovědní. Již v počáteční formulaci daného zákona je věta: „Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu“ (výše již citováno).
Nedivme se proto, zejména v současné probíhající ekonomické krizi, když u dveří
domácnosti osoby s přiznaným PnP zazvoní zaměstnanec OÚ, tzn. pověřená sociální pracovnice, aby provedla sociální šetření za účelem kontroly využívání příspěvku.
Betty :o) (alias Alžběta Fürstová)

Cestománie

– aneb je za humny opravdu drak?
(Cyklus o cestování, poznávání a rozšiřování obzorů z pohledu našich občanů)
1. díl
Z C h v a l č o v a a ž n a k o n e c světa
V loňském roce jsme si s manželem (tehdy ještě přítelem) splnili svůj velký sen
a odcestovali spolu na Nový Zéland, který se nachází přesně na opačné straně
zeměkoule. Naše cestování trvalo deset měsíců a kromě jiných destinací v Oceánii
jsme procestovali také část jihovýchodní Asie. Vzhledem k tomu, že je Nový Zéland
vzdálen tak daleko, že by na něj žádné dopravní letadlo nedoletělo bez potřebného
mezipřistání, rozhodli jsme se rozdělit naše putování do několika etap.
Po třech úvodních týdnech práce a cestování ve Skotsku a Anglii jsme začali naši
cestu 10.10.2008. Odletěli jsme z nejfrekventovanějšího mezinárodního anglického
letiště Heathrow (s mezipřistáním ve Spojených arabských emirátech) do thajského
hlavního města Bangkoku.
Exotické Thajsko jsme opustili po dvoutýdenním cestování a poznávání krás a
tajů hlavního města, jižního pobřeží a pohádkových ostrovů ležících v Andamanském
moři. Po dvou týdnech prožitých v této zajímavé zemi, kde máte mnohdy pocit, že jste
se vrátili o několik století zpět nebo se ocitli v úplně jiném světě, jsme konečně zamířili
(s mezipřistáním v australském Sydney) na námi vysněný „ráj na zemi“ Nový Zéland.
Na procestování a poznání všech nezaměnitelných a dech beroucích krás a
výtvorů přírody, kterých Nový Zéland nabízí nespočet, jsme potřebovali osm měsíců.
Čas strávený na Zélandu jsme však
museli rozdělit na několik období,
ve kterých jsme střídavě cestovali
a střídavě prací zajišťovali finanční
prostředky na další náklady spojené
s cestováním. Opustit Nový Zéland
a rozloučit se s touto úžasnou zemí
po nádherně prožitých osmi měsících plných cestovatelských zážitků, dojmů, nových přátel, zhlédnutí
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neuvěřitelných krás a skvostů
přírody, poznání místního života, obyvatel, původní maorské
kultury až po absolvování naší
novozélandské svatby atd. pro
nás bylo těžkou srdeční záležitostí. Nicméně tímto naše putování nekončilo a od závěrečného
přistání na rodné půdě v Brně
nás ještě dělila třítýdenní zpáteční návratová cesta, během
které jsme navštívili australské
Sydney, opět Thajsko, tentokrát však východní pobřeží
Siamského zálivu a na závěr
Kambodžu.
Popsat vám všechny tyto zážitky, zajímavosti, příběhy a kontrasty jednotlivých
zemí, které jsme na tomto našem desetiměsíčním putování za dobrodružstvím
zažili na několika stránkách není jednoduché, ale v následujících výtiscích se o to
pokusím. Pokud vás tedy naše putování zaujalo a máte zájem dozvědět se něco víc
o životě na Novém Zélandu, v Thajsku a Kambodži, bude mi ctí podělit se s vámi
v příštích vydáních o podrobnější zážitky a poznatky z těchto uvedených zemí.
Jitka Netopilová (Rapčanová)

Kulturní rubrika

Zamyšlení na téma –EVERYBODY SMOKES MARIHUANA

Jsem v naprostém šoku, kolik je v naší vesnici tkz. „huličů trávy“. V Praze jsem už
na to byla tak nějak zvyklá. Jako by to k velkoměstu více patřilo. Ale že na Chvalčově,
kde se lidé znají, to bude tak rozšířený jev, to jsem nečekala. Nemá smysl před touto
deziluzí zavírat oči. Sama mám dvě dcery, a přestože se snažím vychovávat je, jak
nelépe umím, záruka, že mé dítě nesáhne na drogu, neexistuje. Proto píšu tento
článek.
Nechci moralizovat a říkat, že kouření marihuany je zlo, které je nutné potřít, ale
zároveň si nemyslím, že je úplně v pořádku, když se „travaři“ uklidňují tím, že jenom
„hulí“ a na tvrdou drogu že by nesáhli. Ač věřím, že marihuana sama o sobě není zlo,
její kouření má rozhodně svá úskalí. Je to zkušenost navýsost individuální. Někdo
může trávu pokuřovat roky a nic zásadního se s ním nestane. Někdo jiný může
pokuřovat roky a jednoho dne se mu do rukou dostane joint, který ho tzv. „odstřelí“.
Znám lidi, kteří dokonce už po prvním jointu „ulítli“. U jedinců s labilními sklony může
odstartovat marihuana i schizofrenii. A to už potom není legrace. Kdo jednou zkusil
slepovat roztříštěnou mysl, ví, o čem mluvím. A nikdo z nás neví, do které kategorie
právě on patří. Myšlenka, že mě se tohle stát nemůže, není nic jiného než arogancí.
Dále si myslím, že v našich podmínkách může být kouření nebezpečné ještě
z jiného důvodu. Jednou jsem slyšela od místního dlouholetého “ huliče“, že trávu
kouřili už indiáni a že to je stará dobrá věc. On sám že kouřit nikdy nepřestane, protože to, co mu poskytne tráva, mu nic jiného poskytnout nedokáže. A to je právě ono.
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Indiáni, šamani, používají drogy jako prostředku k otevírání brány do nadvědomí.
Načerpanou moudrost pak přenáší zpětně do života. Jen člověk , který už je moudrý, může po použití trávy svou moudrost prohloubit. A tady je ten podstatný rozdíl.
V mentalitě, kterou tráva odráží a prohlubuje. Uvědomme si, že takový šaman je
ochránce. On v podstatě nežije svůj život, ale život odevzdal ostatním. Všechny
rituály jsou určeny k pochopení života, přírody, pro dokonalejší soulad s bytím.
Hlavní roli v jeho povaze hraje úcta, vhled a pokora. Jelikož takový přístup v našich
podmínkách téměř neznáme, nemá smysl oba přístupy srovnávat! Tady se vesměs
„hulí“ pro zábavu a pro smích. Dobrá, to lze pochopit. Všichni jsme otroky nějaké té
berličky. Problém vidím v tom, že některé berličky nám mohou časem pěkně podrazit
nohy. Z reality dlouhodobě utéct nelze! Čím dále a déle utíkáme, tím bolestnější je
návrat zpátky.
Přeji všem, kteří dosud stojí před touto zkušeností, aby přemýšleli. Aby přemýšleli, dokud ještě mají čím. Inteligence, síla a nakonec i ta radost, to všechno může
zmizet jako pára nad hrncem. Proč? Protože i tzv. „neškodné“ kouření marihuany
může vést k destrukci osobnosti. Jasně to dokazuje smutný pohled na vyhulené
jedince, kteří nejsou schopni dát dohromady souvislou větu, o souvětí ani nemluvím. Mysl se rozpadá, odchází schopnost vidět věci v souvislostech, ruší se spoje
s vnějším světem. Následkem mohou být deprese, pochybnosti o sobě a o všem,
co nás obklopuje. Pokud tu vůbec plyne nějaký čas, tak úplně jinak, vnímání hmoty
a jevů, které jsme dosud pokládali za jasné, se může otočit vzhůru nohama. Celá
konstrukce vnějšího i vnitřního světa se rozplizne a jeden pak už vůbec neví, která
bije a jestli vůbec bije. Toto všechno jsou některá z úskalí, na která při kouření trávy
lze narazit. Jsme opravdu tak silné osobnosti, že si takový hazard můžeme dovolit?
Ustojíme to potom? Přestože náš prvotní záměr mohl být jen se trochu pobavit, nikdo
nám nezaručí, že se situace nevymkne z našich rukou. Ono se opravdu může zdát,
že pod vlivem marihuany všechno jakoby plyne hladce,komunikace žádný problém,
život je vnímán jen tak „lážo plážo“, tak trochu odjinud, navíc po zdařilé úrodě té
legrace, co se užije...Co proti ní všichni mají, že? Vždyť je to super! Ano je, neboť
marihuana má neobyčejnou moc, kterou kouzlí dokonalou iluzi svobody. Jenomže
každá iluze jednoho dne spadne, protože má stejnou podstatu jako dům z bublin.
Svoboda nemůže být spojena s jointem! Nechte si svůj joint vzít a kde je pak vaše
svoboda, kde je vaše dobrá nálada a váš smích? Nikde! Zmizí, protože tady nikdy
nebyl. Byl to jen uměle vytvořený pocit. Skutečný život je mnohem zajímavější. A žít
ho mohou všichni, je stále k dispozici. Jenom prostě není pro slabochy. Já osobně se
nepřestávám divit, jak ten obyčejný, normální život je nakonec tím největším úletem,
jaký jsem si kdy dokázala představit.
Jitka Dostálová

Co nového v obecní knihovně

Milí čtenáři,
velmi ráda se připomínám v tomto podzimním čase s částí letošních knižních přírůstků naší knihovny. Zahrádky zazimovány, tudíž přebytek volného času, který můžeme bez obav a výmluv plně věnovat posílení duševní schránky v četbě.
Beletrie
T. MacKinley: Zaslíbená země – Susan odjíždí s manželem knězem a dětmi do nového domova v Austrálii.Její srdce však zústává v Anglii u hraběte Jonatha, jejich cesty
se ale znovu zkříží.
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J. Deveraux: Tajnosti – napínavý příběh Cassandry,plný překvapivých zvratů.
Anonym: Můj život s puberťaky – tři děti, dva rodiče a pekelně hrbolatá cesta životem.
N. Robertsová: Síla ohně – příběh o síle lásky na ostrově Tří sester.
S. Carol: Soumrak v Benátkách – tohle město se stává předmětem vášnivé, bláznivé
a nebezpečné poslední touhy bývalého slavného hudebníka, dnes už starého muže a
krásné mladé dívky, kterou okouzlila jeho hudba.
B. Erskinoná: Na pokraji temnoty – keltská minulost, kouzla převtělování a cestování
v čase, to jsou trumfy spisovatelčina umění v napínavém příběhu.
B. Casros: Širší souvislosti aneb co je v životě opravdu důležité.
D. Batchelor: Nejbohatší poustevník – jak už sám název napovídá, jde o skutečný
příběh autora, který může mít vše, co lze za peníze koupit. Jeho nitro však od dětsví
zeje v prázdnotě. Přes drogy, krádeže, vězení, sebevraždy se dostává do pustiny, kde
píše a nalézá smysl života.
Odborné – různé
D. Průša: 100 rostlin, které byste měli znát.
T. Hagen: Jakou rostlinu kam zasadit – téma,stanoviště,barvy,styly….
G. Lehari: Bylinky – jak je sami pěstovat a na co použít.
I. Niewohner: Výchova štěnete – prvních osm týdnů života štěnete krok za krokem.
Abeceda chovatele – jorkšírský teriér.
J. Everetová: Pilates a jóga – uklidňuje ducha,snižuje stres,zlepšuje rovnováhu a
ohebnost.
E. Shreider: Encyklopedie přírodní léčby.
R. C. Celabert: Průvodce bolestmi hlavy a jak nad nimi zvítězit.
J. Cézar: Na cestě po České republice – po stopách oblíbeného televizního putování.
Pro děti a mládež
T. Březina: Totálně ulítlé prázdniny – další s oblíbené série autora, klukům vstup
zakázán. Pozor, z téhle knížky vám můžou naskákat pupínky.
Čtení pro dívky – L. Lanczová: Kam se vytrácí láska.
			
Mokrá louka.
		
Počkej na mě, Radko!
Kniha je v naší zemi doslova posvátná,ale do naší uspěchané doby,jako by moc
nepatřila.Je pomalá.Symbolem našich let je spíše obrazovka.Číst ,to je něco jako chodit pěšky.A sedět před obrazovkou je jako sedět za volantem.Když si člověk sedne za
volant,je u cíle raz dva.Chodit pěšky je nepohodlné. Namáhavé. Ale ten,kdo jde pěšky,ten toho zato vidí! Může se pustit pěšinami a vychutnávat jejich ticho a vůně,šelesty a
tajemství.Může vychutnávat jejich zákruty a chyby,které nepozná na dálnici rovné jako
pravítko.Nad knihami se zpomalí čas. Chodec a čtenář žijí pomaleji,ale déle.
Těším se na váši návštěvu v knihovně
Ivana Zábranská

Filmový Tesák

Je víkend 18.-20.9.2009 a pan V. Tichý pořádá jako každoročně na Tesáku filmový festival. Jak sám říká, jedná se o akci ryze soukromou, nicméně v jejím rámci
vstoupilo přátelské setkávání s českým a slovenským filmem již do druhé desítky.
V předešlých ročnících měli hosté neobyčejnou možnost setkat se a debatovat s filmovými tvůrci zvučných jmen. Za všechny lze jmenovat například slovenského režiséra Juraje Herze nebo našeho Hynka Bočana. Letošní jedenáctý ročník byl věnován
dozvukům filmové tvorby 60.let a počátkům normalizace. Tentokrát pozvání přijal
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filmový kameraman Juraj Fándli, jehož práci můžeme obdivovat v celé řadě úspěšných filmů. Za všechny bych uvedla „Sonáta pro zrzku,“ „Rekviem pro panenku“
nebo „Nahota na prodej.“ Beseda s panem Fándlim byla nejen zajímavá a poučná,
ale i vtipná. Jako další host se letos zúčastnil filmový historik Václav Březina, autor
jedinečné publikace Lexikon českého filmu. Součástí filmové přehlídky byla také
vzpomínka na skvělého člověka, režiséra Petra Hášu. Intenzita tohoto festivalu se
prostě nedá popřít. Promítnutých 24 kvalitních snímků jsou toho nejlepším důkazem.
Ačkoliv Filmový Tesák není veřejnou záležitostí, je tento počin pro filmové „fajnšmekry“ hoden nejen zmínky, ale i úcty. A jak sám pořadatel pan Tichý říká, kdo
chce a má zájem o filmové lahůdky, k tomu se vždycky potřebná informace donese.
Přejme proto nadšencům co nejvíce inspirace a hostů. A kdo ví, možná se v budoucnu na Filmový Tesák nějakou cestičkou osudu vypravíte i vy. A pokud ne, můžeme se
těšit alespoň na rozhovor s panem Vítězslavemm Tichým v některém z následujících
čísel zpravodaje.
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři

„Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní stojí za to číst.“ Gaudí y Cornet
Dne 7.8.2009 jsme se zúčastnili s ZO ČZS z Holešova zájezdu do sadů POMONY,
a.s., Těšetice u Znojma. Společnost pěstuje hlavně ovoce. Má cca 250ha půdy,
z toho 70ha jabloní, 80ha broskvoní včetně nektarinek, 57ha meruněk, dále, višně,
třešně, švestky a také vinice. Provázel nás ved. sadů K. Bobek, který nám zároveň
ukázal způsoby řezu, seznámil nás, „jak zápasí s trhem“, ale také nám řekl, jak
zvládají všechny ostatní práce. Nakonec jsme si prohlédli sklady a chladírny, kam se
vejde až 950 tun ovoce. Zde jsme ochutnali meruňky a broskve, které jsme i koupili.
Hodně kupujících bylo z Rakouska.
Potom jsme zamířili do Znojma. Prohlédli jsme si podzemí, plné strašidel a skřítků,
hrad, rotundu Sv. Kateřiny z 10.stol., město. V Louce jsme navštívili premonstrátský
klášter (stavebně v zoufalém stavu), kde v přízemí sídlí firma Znovín, která nabízí
ochutnávky vín. Zde jsme byli 21.3.09 na „Znojemském koštu vín“, který uváděl
herec, moderátor J. Vala.
Odpoledne jsme navštívili Slup u Znojma, kde nás již očekával p. starosta
Ing. Frant. Jeleček a sám nám udělal krásný výklad o technické památce – vodním
mlýnu ze 16.stol., který se čtyřmi vodními koly poháněnými spodní vodou, je i teď
plně funkční, což nám také ochotně předvedl.
Potom jsme navštívili firmu Ökoplant international, kde nás provázel Ing. T.
Letocha. Tato firma dělá školkařské výpěstky, které expeduje do ciziny (cca 350.000
kusů) a část prodává na tuzemském trhu. Zajímavá byla málo vzrůstná podnož pro
třešně-Gisela 2 a 6. Velmi zajímavé a poučné.
Zájezdu se také zúčastnily vítězky „Okresního kola Mladých zahrádkářů, žákyně
ZŠ Přílepy Kat. Fuksová, Ver. Němcová, Zuz. Tesárková v doprovodu svých babiček,
tím také rozšiřují naši zahrádkářskou činnost.
Měsícem září začíná doba hojnosti, úrody a hlavně sklizně. Copak je to za
zahrádkáře a zahrádkářku, když v září neoslavuje bohyni plodnosti Pomonu.
Plné bedýnky či koše zeleniny, ovoce, kytice květin, zrající réva, teplé sluníčko a
zahrada je nejen zelená, ale i pestrá listy, plody i květy. To je bohatost, to je krása.
27

Bohatou sklizeň je nutno oslavit, ale prací. Vždyť nám to radí i moudrý Plutarchos
v Hovorech o lidském štěstí, když nás poučuje o tom, že „zdraví se nekupuje za
zahálku a nečinnost, poněvadž to jsou největší zla spojená s nemocemi.“ A až večer
zavřeme oči, dlouho se nám zjevují plody zářící rudě, zlatě, modře i zeleně. Vše voní
a život je krásný.
Na CHALUPĚ připravujeme povidlárnu, moštárnu na provoz. Zde patří poděkování př. M. Čechovi, L. Dostálové, B. Ovčačíkovi, J. Pecháčkovi. Provoz na moštárně
je slabý, není ovoce. Povidlárna vaří nonstop. I když zkraje se nám stala porucha,
z pomocí př. M. Čecha, J. Červinky, B. Hurty, J. Pavelca byla odstraněna. Na vaření
měl největší podíl př. M. Čech a také mu pomáhali Ant. Hlavík, JUDr. V. Miler. Ještě
by byli zájemci o vaření, ale vše záleží na počasí. Tento náhlý příchod zimy zaskočil
i metrology.
Posbírali jsme vzorky a již je vezeme na „Oblastní výstavu do KroměřížeKvětné zahrady“, kde 19.-20.9.2009 proběhla výstava spolu se včelaři. Tato výstava se velmi vydařila viz ohlasy návštěvníků, hlavně cizinců. Naše ZO ČZS dodala
20 vzorků a to př. M. Čech, Ing. D. Horák, Fr. Matyáš, B. Ovčačík, J. Pavelec, J.
Pecháček, J. Slavík. I zde se prodávaly povidla z Chvalčova. Z této výstavy byly
odbornou komisí vybrány vzorky pro „FLORU Olomouc“. Z naší kolekce byly vybrány
vzorky př. M. Čecha,Ing. D. Horáka, B. Ovčačíka a J. Pecháčka.
A již tady máme „Chvalčovskou zahrádkářskou výstavu ve dnech od
26.–29.10.2009“, kde vystavovalo 30 vystavovatelů se stovkou různých výpěstků.
Prodával se med, povidla, slivovice. V úterý byla pro ZŠ od MŠ až po 5. ročník.
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Jeden ze zápisu v sešitu zněl „ malé, milé, pěkné!“ O estetickou úroveň se již tradičně
postaral př. Frant. Matyáš, který také pro OÚ dříve projektoval, zařizoval zasedací
místnosti a jiné. Naše výstava dle návštěvníků měla opět výbornou úroveň.
Poděkování patří všem, kteří i maličkostí přispěli k velmi hodnotné výstavě. Ještě
jednou DÍK!!!
Podívejme se, jak ten zahrádkář začíná na zahradě řádit, jako kdyby ho někdo
honil. A ono začíná ho honit čas blížících se dešťů a zimy. Uklidněme se, přátelé,
nebylo by rozumné popít trochu burčáku? Ten jako proutkem vše uhladí a na tvářích
se rozzáří úsměvy a starosti se ztrácejí a zahrádkář-vinař si zpívá, zavtipkuje si a
podobně. To je mládí, to je síla, když ne v nás, tedy alespoň v tom burčáku. A proto
opět je tu „Pozdní burčákové odpoledne“ dne 2.10.2009 v 17.oo hod. Zájemců
bylo 28. Ti, kteří zůstali při reprodukované hudbě, byli s kvalitou velmi spokojeni.
Máme problém,stále je ho nedostatek, proto příští rok již by se to nemělo opakovat.
V říjnu také zajišťujeme sadbové brambory. Nabízíme tyto odrůdy: VR (velmi
rané) Magda, Rosára-červená slupka; R (rané) Adéla, Belana, Marabel, Princess; PR
(polorané) Laura-červená slupka, Red Anna-červená slupka, Rafaela. Objednávky
do 20.10.2009 písemně do schránky na CHALUPĚ nebo na mobil 602 55 44 03.
Pravděpodobná cena 13–14 Kč. Prodej bude oznámen místním rozhlasem, asi po
28. říjnu.
Signalizační zpráva č. 10 z 5.10.2009 nás upozorňuje na hraboše polního. My
nabízíme zajímavé, netradiční řešení: Na místo, kde je několik děr, přineseme kbelík
jemného, mírně vlhkého písku, jako pro děti na dělání „bábovek“. Do písku napícháme dobrou a zdravou mrkev a na tuto návnadu nahrabeme z celého okolí listy, prostě
vše, aby vznikla hromada nejméně 150 cm vysoká a stejně široká. Na zem položíme
pod hromadu 2 silné tyče, hromadu přikryjeme polyetylénem, aby za deště nenamokla, a to je vše. Až bude pěkně mrznout v únoru, tyčemi vyzvedneme hromadu,
krunýř ledu na povrchu rozbijeme a hryzci hraboši se před námi objeví v mrazu a
nahotě i s mladými. Snadno je metlou zlikvidujeme a máme na rok vyhráno. Tedy
nejdříve nalákat, dát dobrou mrkvičku a pak teprve likvidovat! To je chytrost, co!
Výstavy a jiné akce: 24.–26.10.2009 24. tradiční ivančická výstava chryzantém –
Besední dům; 31.10–1.11.2009 Šlapanice – orlovna podzimní výstava chryzantém,
ovoce a zeleniny; 28.10.—1.11.2009 „Šlechtění jabloní-rodina Kumštova“ Votice.
Poradna pro zahrádkáře Český rozhlas 2 Praha 14,25 hod.
14.10. Ing. Mir. Kalina, CSc.: Podzimní hnojení
28.10. RNDr. Stan. Peleška: Sklizeň ovoce ze zahrádky
V říjnovém ZAHRÁDKÁŘI jsme dostali knihovničku č. 5 Trávníky v zahradě.
Opět zajímavá fakta – vlašský ořech vypadá jako malý mozek, s levou a pravou
hemisférou, vyšší velký mozek a nižší malý mozek. Dokonce brázdy a záhyby jsou
na ořechu jako na mozkové kůře. My už nyní víme, že ořechy pomáhají rozvíjet více
než 3 tucty neurotransmitérů pro fungování mozku.
Fazole vlastně uzdravuje a pomáhá udržovat funkci ledvin a skutečně, semena
vypadají jako ledviny lidí.
Celer, rebarbora a podobné rostliny vypadají jako kosti. Tato potrava cíleně
posiluje kosti. Kosti obsahují 23% sodíku. Pokud nemáte dostatek sodíku ve své stravě, tělo ho tahá z kostí a tím je oslabuje. Tato potrava doplňuje a zásobuje kostru těla.
Pár pranostik: Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří, O svaté Brigitě bývá
mlha na úsvitě, Svatá Terezie zasazuje zimní okna, Když napadá sníh na zelené
listí, bude tuhá zima.
Výbor ZO ČZS
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Ze sportu

Čtvrtek 22. října 2009 bude v historii Chvalčova významným dnem nejen pro sportovce, ale pro celou obec. Ve třináct hodin se za chvalčovskou školou sešli občané
všech generací. Málokdo z nich si uvědomil, že je svědkem pro naši obec jedné
z nejvýznamnějších událostí 21. století - otevírání nové tělocvičny.
Této události přihlíželo také několik cvičenek z bývalého oddílu ZRTV vedeného
Jožou Šípem, pan Jaroslav Wágner, pan Luboš Kalabus a další, většinou už mladší,
pamětníci, více jak padesátileté historie snažení o vybudování nové tělocvičny na
Chvalčově . Ta měla stát za školou už za pana ředitele Jaromíra Langra. Vyplýtvalo
se zbytečně mnoho lidských sil. Vždy, když už byla stavba na dosah, bylo něco
důležitějšího, nebo se měnila doba a s ní i názor na potřebnost tělocvičny pro velkou
vesnici s tradicí cvičení. A tak jsme čekali a čekali, cvičilo se málo, cvičenců ubývalo ke škodě celé obce. Tradice pravidelně cvičit zanikala. Pan starosta Antonín
Stodůlka, rada i zastupitelstvo, pan ředitel školy Zdeněk Hnila a výbor TJ Chvalčov
byli stavbě tělocvičny nakloněni. Pod vedením pana starosty Stodůlky se podařilo
získat a schválit projekt, jeho potřebné finanční zabezpečení i dobrou stavební firmu
a tělocvična stojí a spolu s ní je za školou vybudováno krásné dětské hřiště.
Otevření tělocvičny bylo přiměřeně dlouhé a důstojné, provázelo je příjemné
počasí. Přestřižení pásky bylo pro všechny, kteří se snažili v průběhu půl století
marně prosadit stavbu tělocvičny, krásným zážitkem i zadostiučiněním. Následující
prohlídka všechny překvapila. Pan Karel Volek se zaměstnanci hotelu Říka připravil
všem na uvítanou ve vchodu do tělocvičny bohatě prostřené stoly plné dobrot. Po
schodech se vystoupalo do 1. poschodí a… Naše tělocvična je krásná, moderní.
V dalších místnostech je posilovna, klubovna. Na schodech je instalován i výtah.
Dole jsou šatny a záchody.Pro všechny mladší spoluobčany je příběh naší tělocvičny
poučením, že sny se jednou splní, když se na ně nezapomene a pro jejich uskutečnění se najdou schopní lidé. My občané jim můžeme moc poděkovat, a pokud
můžeme, cvičme a tělocvičny si važme a pomáhejme ji panu Kamilu Kotasovi udržet
co nejdéle jako novou.
Eva Bubílková

Běžkaři se mohou těšit na novinku: Hostýnskou běžeckou magistrálu

Značené trasy v celkové délce 52 kilometrů mohou již nyní využít turisté a
cyklisté.
Milovníky běžeckého lyžování čeká v nadcházející zimě významná novinka
v Hostýnských vrších na Kroměřížsku. Dosavadní běžecké tratě vznikající spíše
živelně tam, kde si je běžkaři sami „vyšlápli“, získaly oficiální podobu – po letošní
modernizaci byly povýšeny na evropskou úroveň, jsou doplněny o přístřešky, mapy
a značení. Již od září je využívají turisté. S prvním sněhem budou upraveny novým
strojem na stopy pro běžkaře.
Projekt Hostýnské běžecké magistrály, zkráceně nazývané také HM52, připravil Klub lyžařů Kroměříž společně s Podhostýnským mikroregionem díky dotaci
z Regionálního operačního programu Evropské unie. „Jde o síť značených běžeckých tras (dle ČSN 018027) v Hostýnských vrších v celkové délce 52 kilometrů,
odtud tedy zkratka HM52. V zimě budou trasy strojově upravovány pro běžkaře, po
zbytek roku budou sloužit turistům, cyklistům či vyznavačům nordic walkingu. Jsou
očíslovány, na významných místech je lemuje 25 dřevěných odpočívadel, dvě velké
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mapy na parkovištích Tesák a Troják a celkem 22 velkoplošných panoramatických
map. Orientaci na cestách usnadní ještě 140 menších šipek,“ uvedl Jakub Juračka
z Klubu lyžařů Kroměříž, který měl realizaci projektu na starosti.
Páteřní trasa magistrály dlouhá 19 kilometrů začíná na Hostýně a končí v místě
zvaném Lazy. Na sedmi místech ji kříží odbočky na „vedlejší“ trasy. Běžkaři se tak
dostanou například na Rusavu, Ráztoku, Tesák, Chvalčov či do Rajnochovic.
Pro úpravu běžeckých tratí byl v rámci projektu zakoupen speciální stroj s frézou,
který je schopen pracovat v různě obtížných terénech a po celý rok (v létě má kola,
v zimě pásy). „Dostane se mimo jiné i do úzkých míst, kam by se třeba rolba nikdy
nedostala a usnadní nám v létě údržbu poměrně rozsáhlé části tratí,“ přiblížil Jakub
Juračka.
Součástí projektu jsou webové stránky www.hm52.cz nebo www.hostynsko52.
cz s interaktivní mapou a aktualizovanými informacemi o upravených tratích, záběry
z webkamer na trati, aktuálním stavem počasí a informacemi o akcích. Náklady
na akci dosáhly cca 4,2 milionu korun, z toho přes 3,5 milionu korun činila dotace
z ROP, zbytek uhradil Klub lyžařů Kroměříž.
Ve spolupráci s Místní akční skupinou Podhostýnska (www.mas-podhostynska.cz)
byla k projektu vydána mapa ve formě letáku A4 s trasami magistrály, kterou si turisté
lehce složí do kapsy. Je distribuována zdarma ke všem provozovatelům ubytovacích
a stravovacích služeb v Hostýnských vrších, dostupná je i v zásobnících na letáky na
každém zastavení na trati magistrály, kam je průběžně doplňována.
Na 13. únor 2010 se na magistrále připravuje po dlouhé době první velký běžecký
závod přes celé Hostýnské vrchy, který nabídne možnost sportovního zážitku všem
věkovým kategoriím. Připravuje se také turistická známka a další aktivity, aby byl
projekt živý a lákal turisty. (Návrh turistické známky připravuje pan Karel Bubílek,
známý chvalčovský grafik a malíř.)

NEŽ ZAVŘETE ZPRAVODAJ

Co se Vánoc týče, je smutná pravda, že marketové řetězce bombardují naše
smysly rok od roku dříve. Setkáváme se s nabídkou kolekcí, vánočních ozdob, dárků
už začátkem října. Většina lidí tento jev vnímá negativně. Většinou na toto vánoční
běsnění brbláme. Například malému dítěti těžko vysvětlíte, že Ježíšek bude chodit
až za dva tři měsíce. Jak si to má v hlavičce přebrat, když nemá pojem o čase? Ale
uvědomme si, že kde není poptávka, nabídka ztrácí smysl. Takže nepodléhejme
pokušení a jednoduše nenakupujme. Účinnější strategie stejně zřejmě neexistuje.
Vánoce nejsou o konzumu a všichni to víme. Jak je tedy možné, že obchodní společnosti na nás vydělávají během Vánoc každým rokem o nějaký ten milionek více?
Jménem redakce zpravodaje přeji všem občanům míruplný advent, klidné
Vánoce a ať se všichni ve zdraví sejdeme v příštím roce.
Jitka Dostálová
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PROVOZNÍ ŘÁD tělocvičny ve Chvalčově
1. Příchod do tělocvičny a odchod vždy hlásí nájemce (vedoucí,trenér, vyučující)
správci při vstupu do objektu, vyzvedne si klíče od šaten a tělocvičny a dbá
jeho pokynů.
2. Vstup do tělocvičny a šaten je povolen nejdříve 15 minut před začátkem pronajatého času.
3. Sportovci (žáci) vstupují do šaten v hale jen v určené obuvi, přezůvkách nebo
bosí. Boty, ve kterých přišli do haly, zanechají v prostoru čisticí zóny u laviček.
Do prostoru haly vstupují sportovci (žáci) pouze se svým vedoucím (trenérem,
vyučujícím), který zkontroluje jejich převlečení a přezutí.
4. Sportovci (žáci) používají přiměřený sportovní oděv a čistou sportovní (halovou) obuv nezanechávající šmouhy na podlaze(nepoužívat obuv s černou
podrážkou), za čistotu obuvi odpovídá vedoucí (trenér, vyučující).
5. Do tělocvičny vstupuje první vedoucí (trenér, vyučující), sportovci (žáci) se řídí
jeho pokyny.
6. Z důvodu poškození podlahy je zakázán vstup s nápoji a roznášení nádob
s nápoji na hrací plochu. Nádoby s nápoji se ukládají v šatnách.
7. Sportovci (žáci) jsou povinni šetřit všechno nářadí, náčiní a vybavení tělocvičny. Jakoukoli závadu hlásí vedoucímu (trenérovi,vyučujícímu) a ten ihned hlásí
závadu službu konajícímu správci.
8. Nářadí se v tělocvičně přenáší, netahá se po podlaze a ukládá se na určené
místo. Za dodržování tohoto bodu zodpovídají vedoucí (trenéři, vyučující).
9. Sportovci (žáci) na sobě nesmí nosit předměty, kterými mohou způsobit sobě
nebo druhým poranění nebo úraz. Každé poranění hlásí vedoucímu (trenérovi,
vyučujícímu) , který zajistí ošetření.
10. Při využívání tělocvičny jsou sportovci (žáci) povinni dodržovat všechny bezpečnostní zásady a nařízení pro provoz v tělocvičně a používají pouze nářadí
a náčiní určené vedoucím (trenérem, vyučujícím).
11. Během využívání tělocvičny je zakázáno jakékoliv vzdálení se z prostoru tělocvičny nebo pohybu v objektu tělocvičny a jejích dalších prostor bez vědomí
vedoucího (trenéra, vyučujícího) a vycházení z prostoru tělocvičny ve sportovní
obuvi, kterou návštěvníci používají ke vstupu na plochu tělocvičny, stejná pravidla platí i pro venkovní hřiště.
12. Za bezpečnost sportovců (žáků) během využívání tělocvičny zodpovídají
vedoucí (trenéři, vyučující).
13. Při odchodu z tělocvičny vedoucí (trenér, vyučující) odchází poslední,zkontroluje stav zařízení včetně sociálního zařízení a sprch,nářadí a náčiní, které užívali
a případnou závadu ihned nahlásí správci. Odevzdá správci všechny převzaté
klíče od šaten.
14. Vedoucí(trenéři, vyučující), rovněž zodpovídají za dodržování provozního řádu
tělocvičny třetími osobami (veřejností, návštěvníky), kteří se s nimi zdržují
v prostoru tělocvičny po dobu využívání tělocvičny.
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Neplaťte víc, než je nutné !!!

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden
s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně - f i n a n č n í p o r a d n u
Kdo může poradnu využívat?
*
*
*
*
*

držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
senioři, sociálně slabší rodiny
rodiny s dětmi
nezaměstnaní
ostatní klienti

Co nabízíme?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných
pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na
slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 % od
státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

Kontaktní místa:
Zlín: KR Svazu důchodců, Brandýskova 1800, čtvrtek 13-16h.
Uherské Hradiště: Palackého náměstí 293,1. patro, pondělí 9-12h.
Uherský Brod: OS Luisa, Bratří Lužů 116, úterý 9-12h.
Kroměříž: Riegrovo náměstí 180, čtvrtek 9-12h.
telefon: 518 321 861,733 677 165,739 623 273,739 113 115,739 442 824
e-mail: financniporadna@seznam.cz

www.socfinporadnycr.cz
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Slovo na konec:
Není trvalé štěstí
v žádném z předmětů tohoto světa.

Eduard Tomáš
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