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Z průběhu oslav 640 let ve Chvalčově.
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Vážení spoluobčané,
je mým úkolem informovat vás o změně v obsazení redakční rady tohoto zpravodaje.

Jmenuji se Jitka Dostálová a přebírám práci po paní Evě Bubílkové. Někteří z vás
mě znají, ale protože Chvalčov je velký a já jsem tady spoustu let nežila, pokládám
za rozumné několika slovy se představit.

Vyrostla jsem na Říce a mé rodné jméno je Kadlecová, jak si mě asi také většina

lidí pamatuje. Odešla jsem studovat vysokou školu do Prahy, tam se také časem
provdala a žila až do loňského léta.

Následkem rozvodu jsem se musela i se dvěma dcerami vrátit do rodného domku.

Ačkoliv to zpočátku nebylo nijak jednoduché,oceňuji v dobrém skutečnost, že jsem
s Chvalčovem udržovala celou tu dobu kontakt. Nyní se tady opět cítím jako doma.
A to především díky lidem, jejich podpoře a pomoci. Podporu a pomoc budu potřebovat i dnes.

Převzít štafetu po obdivuhodné práci paní Bubílkové, která vytáhla zpravodaj na

vysokou úroveň – a já jí touto cestou vyjadřuji dík a úctu – to je výzva! Upřímně řečeno také velký skok do neznáma. Pro mě i pro čtenáře. Nemám zkušenost s vedením

časopisu, proto prosím o toleranci. Mnoho místních souvislostí mi uniká právě proto,
že jsem tu dlouho nebyla. Na druhou stranu snad bude k dobru věci určitá nezauja-

tost a odstup, které mi ona dlouholetá pomlka poskytla.

Mým cílem je udržet rámec i kvalitu zpravodaje na dosažené úrovni. A navíc bych

si přála informační tok, na který jsme po léta zvyklí a který funguje, více rozšířit
o aktivnější účast nás všech. Nebojme se projevit! Zpravodaj může být více otevřený,
přístupný ...já sama znám v okolí spoustu nadaných a šikovných lidí. Někteří malují,

píší básničky, cestují... Kolik jich znáte vy? Nebo máte sami nějakou zkušenost či
umíte něco, oč byste se mohli podělit?

Ráda přivítám jakýkoliv podnět, nápad, impuls, článek, fotografie od kohokoliv

z nás. Nemysleme si, že zpravodaj tvoří pár osvědčených lidí a ostatní nemají co
nabídnout nebo co říci.

Nechci ze zpravodaje udělat diskusní fórum nebo prostředek k vyřizování osob-

ních či jiných účtů, to ne. Mám na mysli spolupráci a šanci poznat sami sebe i sebe
navzájem více do hloubky a jinak, než jsme zvyklí.

Zkuste to. Zkusme to. Držme si palce, aby se dařilo, a těšme se společně na

každý další výtisk.

Jitka Dostálová

Moje internetová adresa je ludoisova@seznam.cz, číslo na mobil 739 208 969,

popřípadě je možné příspěvek odevzdat na obecním úřadě.
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Vážení spoluobčané,
z redakční rady našeho zpravodaje odchází na vlastní žádost paní Mgr.
Eva Bubílková. Chápeme její pohnutky a nehněváme se. Po osamostatnění se obce v tandemu s paní Jiřinou Skýpalovou zpravodaj založily a
postupně přivedly k dnešní známé podobě. Z jednoduchého informačního plátku vytvořily časopis kvalitní, čtivý a žádaný i mimo Chvalčov.
Vysokou úroveň dodaly titulní kresby pana Karla Bubílka i jeho grafická úprava. Každé vydání bylo samostatným uměleckým dílkem, které
kromě vyvážených informací potěšilo oko i srdce každého Chvalčovana.
Když před dvěma lety ze zdravotních důvodů redakci postupně opustila
paní Skýpalová, zůstala veškerá tíha odpovědnosti na paní profesorce
Bubílkové. Její odchod je obrovskou ztrátou pro zpravodaj, neboť ona
mu dodávala prestiž a vtiskla tvář i ducha. Bude chybět její tvůrčí zápal a
myšlenkový potenciál. Chtěl bych jí jménem celé obce poděkovat za mnohaletou obětavou a málo doceněnou práci, kterou odvedla ve prospěch
našeho časopisu. Věřím, že obměněná redakční rada se bude moci opřít
o její podporu, pomoc a zkušenosti.
Antonín Stodůlka
starosta obce
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 3. 6. 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala:
6/3 a stanovila termín jednání ZO na pondělí 22. 6. 2009 v 17.00 hodin. Program
bude vycházet z posledních dvou jednání RO.
6/5 a rozhodla o věcném daru panu Vojtěchu Zapletalovi za 60 bezpříspěvkových
odběrů krve.
6/6 a souhlasí s pronájmem KD pro taneční skupinu pokročilých za cenu 500,--Kč.
6/7 a souhlasí se změnou výplatního termínu za měsíc květen 2009.
6/9a souhlasí s povolením průjezdu maratónu na horských kolech dne 4. 7. 2009
pro Drásal Team Holešov.
6/11 a rozhodla pokračovat s městem Bystřice pod Hostýnem ve Veřejnoprávní
smlouvě na činnost Městské policie Bystřice p. H. na území obce Chvalčov od
1. 1. 2010 za hodinovou sazbu 213,--Kč za hodinu výkonu.
6/12 a doporučuje ZO změnu se SÚP u pozemku parc.č. 873 v k.ú. Chvalčov
z trvalého travního porostu na rekreační plochu,dle žádosti majitelky pozemku.
6/14 a zamítá povolení k výjezdu na Sv. Hostýn pro dvě skupiny motocyklů po
50 účastnících.
6/15 a doporučuje ZO zadat zhotovení vzduchotechniky pro ŠJ ve Chvalčově
f. Climane, s.r.o., za cenu 325.950,--Kč.
6/16 a doporučuje ZO odprodat část obecního pozemku 645/7 v k.ú. Chvalčova
Lhota manželům Teličkovým s tím, že veškeré náklady s odprodejem uhradí žadatelé.
6/18 a souhlasí s předloženým programem oslav 640 let od první písemné zmínky
o obcích Chvalčov a Chvalčova Lhota včetně navržených osob na udělení čestných uznání.
6/19 a provedla výběrové řízení na správce tělocvičny a areálu školy včetně
správce bytů.
Z celkového počtu 9 uchazečů byli do užšího výběru zařazeni 4 žadatelé. Osobní
pohovor s těmito zájemci bude 10. 6. 2009 v době od 16.00 hodin do 17.00 hodin.
6/20 a souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na rekonstrukci domu
č.p. 792, rovněž souhlasí s projektovou dokumentací pro manžele Kasalovy na
novostavbu domu v ul. Javornické včetně sjezdu na místní komunikaci.
6/21 a souhlasí s napojením plánované stavby rodinného domu pana Zajíčka na
místní komunikaci.
6/22 a souhlasí s opravou místní komunikace v ul. Nové, kde došlo k propadnutí
vozovky a mohlo by dojít k poruše na plynovém potrubí a tak k havarijní situaci.
Nabídnutá cena 48.000,--Kč.
6/24 a doporučuje ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí pro nadzemní přípojku
NN přes parc.č. 1163/31 v k.ú. Chvalčov pro budoucí stavbu rod. domu.
6/24 a doporučuje ZO schválit darovací smlouvu pro MAS B.p.H. na částku
3.960,--Kč.
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•
•
•
•

RO bere na vědomí:

6/4 nabídku pana Urbance k odprodeji pozemku parc. č. 81/4 v k.ú. Chvalčov za
cenu 200,--Kč za m2.
6/17 informaci o zcizení majáku a spojovacího kusu z obecního traktoru, vzniklá
škoda 5.000,--Kč.
6/28 informaci starosty o průběhu prací na stavbě „Zkvalitnění volnočasových
aktivit“ a problematice otřesů v rodinných domech při hutnění parkovišť.
6/31 informaci místostarostky o tom, že místní komunikace v Kroužkách je již
zapsána v Katastru nemovitostí pro Zlínský kraj.

Usnesení ze zasedání RO ze dne 5. 8.2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

7/3 a souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu rodinného
domu včetně sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 479/5 v k.ú.
Chvalčova Lhota.
7/5 o opravě kanalizace u rodinných domů č.p. 577 a č. p. 475 do konce roku
2009.
7/6 o opravě veřejného osvětlení v ul. Na Chaloupkách a v ul. Paseky.
7/7 o opravě části místní komunikace v ul. Na Říce a v Uličce do konce r. 2009.
7/8 a odmítá příspěvek na průvodcovskou činnost na Sv. Hostýně “Otevřené
brány“.
7/9 a souhlasí s umístěním předvolebního bilbordu pro TOP 09 v ul.Na Říce za
cenu 1.500,--Kč.
7/10 o možnosti překopu místní komunikace v ul. Na Chaloupkách pro manžele
Müllerovy.
7/11 a souhlasí s projektem na rozšíření veřejného osvětlení v Lázních, ul. Poutní.
7/12 a nesouhlasí s konáním hudební produkce v kulturním domě
dne 14. 8. 2009.
7/13 o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov o výměře
66 m2 na dobu 12 let za cenu 1,--Kč za m2 pro pana Jaroslava Kotase.
7/14 o úhradě za nové připojení k distribuční soustavě, zvýšení rezervovaného příkonu pro odběrné místo z důvodu výstavby tělocvičny. Podíl obce činí
42.000,--Kč.
7/15 o pokračování v nájemní smlouvě na nebytové prostory v kulturním domě
pro provoz Mateřského centra pro DOMINO cz Zlín za podmínky,že pronajímatel
si hradí energie všeho druhu včetně spotřeby vody, místnost uvolní vždy na požádání vedení obce nebo správcové kulturního domu. Nájem je na dobu 5 let.
7/16 a doporučuje zastupitelstvu obce zvýšit nájemné v obecních bytech od
1.1.2009 na 28,--Kč za m2.
7/17 a zamítá možnost přístavby rodinného domu č.p. 147 na obecním pozemku
parc.č. 932/2 v k.ú. Chvalčov.
7/18 o krátkodobém pronájmu obecního pozemku parc.č. 452 v k.ú. Chvalčova
Lhota pro uskladnění stavebního materiálu pro manžele Vašíčkovy.
7/20 o příspěvku na provoz BABYBOXu v Kroměříži ve výši 1.000,--Kč.
7/21 s konáním podzimního zájezdu pro seniory po Zlínském kraji.
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•
•
•

RO bere na vědomí:

7/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
7/4 informaci o konání „Hejtmanského dne“ ve Chvalčově, který se uskuteční
v úterý dne 15.9.2009 od 10.00 hodin.
RO ukládá:

7/6 starostovi řešit neodkladně havarijní stav veřejného osvětlení v ul.
Na Chaloupkách a ul. Paseky.

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 22. června 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo

4.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
4.5 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.04.2009 do
22.6.2009.
4.5 a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku 1163/31 v k.ú. Chvalčov pro umístění nového
nadzemního vedení NN.
4.6 a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č. 188/2008/
KŘ“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, „Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008“ a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2008 bez výhrad.
4.7 a schvaluje na základě Zprávy o přezkoumání hospodaření PMR, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky „Návrh závěrečného účtu
PMR za rok 2008 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením PMR za rok
2008 bez výhrad.
4.8 a schvaluje zadání zakázky na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně
ve Chvalčově firmě Climane, spol. s r.o.,za nabídkovou cenu 325 650,- Kč bez
DPH.
4.9 a rozhodlo na základě výběrového řízení o výběru uchazeče na zakázku
„Úvěr na předfinancování projektu Zkvalitnění volnočasových aktivit“ ve výši
12 mil. Kč – KB a.s., pobočka Kroměříž, schválilo návrh smlouvy na uvedenou
zakázku s cenou dle nabídky.
4.10 a rozhodlo o zadání změny do rozpracovaného územního plánu u parc.
č. 873 v k.ú. Chvalčov ze zemědělského půdního fondu na plochu pro rekreaci.
4.11 a rozhodlo o nákupu pozemku p.č. 81/4 v k.ú. Chvalčov o výměře 767 m²
za cenu 200,- Kč za 1 m² + části pozemků p.č. 253, 354/1 a 96 v k.ú. Chvalčov
o celkové výměře 305 m². Odkup bude na náklady obce.
4.12 a) a schvaluje směnu části obecního pozemku parc.č. 371/1 za části pozemků 369/2, pozemku st. 62/1 a st. parc.č. 62/2, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota.
Rozdíly ve výměrách budou předloženy ZO po vypracování GP. Veškeré náklady
spojené s odprodejem budou hradit žadatelé, manželé Dočekalovi.
4.12 b) a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú.
Chvalčov manželům Oříškovým za cenu obvyklou. Výměra bude známa po
vypracování GP. Všechny náklady spojené s odprodejem budou hradit žadatelé.
4.12 c) a neschvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 645/2 v k.ú.
Chvalčova Lhota manželům Schönwälderovým.
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4.12 d) a neschvaluje odprodej částí obecních pozemků parc.č. 483 a 480/1 v k.ú.
Chvalčova Lhota manželům Olivovým.
4.13 a rozhodlo o uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy s městem Bystřice pod
Hostýnem na činnost městské policie na území obce za cenu 213,- Kč / hodinu
výkonu, s platností od 1. 1. 2010.
4.14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009 v projednaném znění.
4.16 a schvaluje návrh darovací smlouvy, kterou obec Chvalčov daruje MAS
Podhostýnska peněžní částku 3.969,00 Kč .
4.17 a schvaluje záměr na rekonstrukci propusti přes přední potok do areálu
ZŠaMŠ za cenu 205.394,- Kč firmou Pozimos, a.s., Zlín.
4.18 a schvaluje záměr stavby opěrné zídky po straně malého hřiště v areálu
ZŠaMŠ Chvalčov včetně oplocení za rozpočtovanou cenu 220.381,00 Kč včetně
DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
4.3 kontrolu usnesení č.3/2009 ze zasedání ZO Chvalčov dne 23.4.2009.
4.4 ocenění čestného dárce krve za 60 odběrů.
4.5 výsledek výběrového řízení na správce tělocvičny.
4.15 informaci o zvýšení ceny vody z obecního vodovodu na rok 2010 dle předložené kalkulace.
4.19 informace o připravovaných oslavách 640 let od první písemné zmínky
o obou obcích.
Zastupitelstvo obce ukládá
4.8 starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Climane, spol. s r.o., na rekonstrukci
vzduchotechniky ve školní jídelně ve Chvalčově za nabídkovou cenu 325.650,Kč bez DPH.
4.9 starostovi obce uzavřít smlouvu s KB, a.s, pobočka Kroměříž na zakázku
„Úvěr na předfinancování projektu Zkvalitnění volnočasových aktivit“ za schválených podmínek.
4.13 starostovi obce uzavřít novou Veřejnoprávní smlouvu s městem Bystřice pod
Hostýnem na činnost městské policie na území obce Chvalčov za cenu 213,00 Kč
za hodinu výkonu s platností od 1. 1. 2010.
4.16 starostovi obce uzavřít darovací smlouvu, kterou obec Chvalčov daruje MAS
Podhostýnska peněžní částku 3.969,00 Kč.
4.17 starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Pozimos, a.s., Zlín na rekonstrukci
propusti přes přední potok do areálu ZŠaMŠ Chvalčov za cenu 205.394,- Kč.
4.18 starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Pozimos, a.s., Zlín na stavbu opěrné zídky po straně malého hřiště v areálu ZŠaMŠ Chvalčov za rozpočtovanou
cenu 220.381,00 Kč včetně DPH.
Jiřina Hurtová
místostarostka obce
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Vítáme mezi nás nové občánky:
VACULA Tobias
TOTEK Filip
TRONEČKOVÁ Laura
JAKUBEC Josef

narozen
narozen
narozena
narozen

13.
20.
14.
04.

03.
05.
07.
08.

2009
2009
2009
2009

Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým samé štěstí.

Uzavřená manželství:
KOTAS Kamil
SMRČKOVÁ Dagmar
KUŽEL Aleš
MLČOCHOVÁ Michaela
STOLAŘÍK Radek
LANGEROVÁ Anna
FRANC Roman
HOLUBOVÁ Jana

manželství uzavřeno

18. 07. 2009

manželství uzavřeno

06. 08. 2009

manželství uzavřeno

15. 08. 2009

manželství uzavřeno

22. 08. 2009

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustil:
VÁLEK František

88 let

Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Diamantová svatba ve Chvalčově
Dne 15. srpna 2009 se dostavili do obřadní síně našeho obecního úřadu manželé Lubomír a Anna Oříškovi,
aby si připomněli své výročí sňatku.
Žijí spolu celých šedesát let. I když nemají v naší obci
trvalý pobyt, mají Chvalčov rádi a téměř 25 let zde tráví
větší část roku. Tím, že bydlí v části obce, kde je hodně
sousedů, dobrých kamarádů a známých, cítí se zde doma.
Ke krásnému výročí jim přišli přát nejbližší příbuzní a
přátelé. Nejdůležitějším přáním bylo zdraví, spokojenost
a radost ze všeho, co přinese ještě hodně hezkých společných dnů.
Ke gratulantům se připojujeme i my.
Jiřina Hurtová
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Oslavy 640 let ve Chvalčově
Projev starosty Ing. A. Stodůlky při příležitosti oslav 640 let ve Chvalčově
Vážené dámy a pánové, milí hosté,
v letošním roce si připomínáme 640 let od první písemné zmínky o obcích
Chvalčov a Chvalčova Lhota. S přihlédnutím k tomu, že výročí není příliš kulaté a
s přihlédnutím k vnějším okolnostem, uspořádali jsme připomínku výročí v komorním
duchu a bez zbytečné pompy a velkých nákladů. Program oslav jsme spojili s programem chvalčovských hodů.
K roku 1369 se váže následující zápis v zemských deskách brněnských: Heralt
z Bučovic získává od Bočka z Kunštátu osadu Lhotka, ležící mezi Bystřicí a
Chvalčovem. Zápis z tohoto roku je zajímavý tím, že je zmiňován jak Chvalčov, tak
i Chvalčova Lhota. I když v literatuře a jiných pramenech jsou uvedeny jiné roky prvních zmínek, přikláníme se k letopočtu 1369 jako k roku 1. doložené zmínky o naší
obci. Je zřejmé, že obě části Chvalčova existovaly dávno před uvedeným zápisem
a že historie osídlení dnešního území obce je mnohem starší. Z archeologických
a historických průzkumů víme, že zdejší kraj byl obydlen od pravěku přes období
kultury lužických polí, keltské období a Velkomoravskou říši bez přerušení až do
současnosti.
Historie kraje pod horou, která odjakživa byla posvátným místem, odráží události
důležité pro vznik a vývoj českého státu až k přítomnosti. Známá historie naší obce je
spojena s obřanským hradem a bystřickým panstvím. Spolu s ním prodělala všechny
vzestupy i pády, změny k dobrému i zlému, zažila změny majitelů a pánů i všechny
společenské proměny poslední doby. Obec byla mnohokrát vypleněna a dobyta.
V požárech zanikly podrobné záznamy. Mnohé události můžeme dovodit pouze
z jiných dochovaných pramenů. Jisté je, že krev uchvatitelů se mísila s krví porobených a žila v dalších pokoleních až k současnosti. Výsledkem je lid ryzí povahy,
pracovitý, moudrý, přizpůsobivý, trochu svéhlavý, odolný, se srdcem na správném
místě.
Přírodní podmínky předurčily způsob obživy obyvatel. Málo produktivní zemědělství bylo doplňováno lesním hospodářstvím, drobnými řemesly, těžbou kamene,
později prací v továrnách okolních měst.
Obce se bezpochyby dotkly události neklidné doby husitské i strázně třicetileté
války.
V roce 1620 bylo Bystřicko vypleňeno lisovčíky, kozáky v polských službách. Velké
škody utrpělo za rakousko-turecké války 1663-64. Dolehl zde i dozvuk napoleonských válek, kdy v bystřickém špitále zůstali ranění z bitvy u Slavkova a řada z nich
byla pochována snad i ve Chvalčově. Za prusko- rakouské války v roce 1866 bylo
Bystřicko opakovaně obsazeno pruskými vojsky.
V 19. století dochází k významnému kulturnímu a ekonomickému rozmachu
celého regionu. Následují velké společenské a historické změny, 20. století poznamenalo historii obce hrůzami obou světových válek. V první z nich zahynula řada
chvalčovských občanů, mnoho rodin zůstalo bez živitele. Své mrtvé měla obec i ve
2. světové válce. V jejím závěru prošla územím obce fronta. Všechny válečné konflikty byly doprovázeny strádáním obyvatel, úbytkem populace, ztrátami na životech
i majetku. Pokud je známo, obec vždy vstala z prachu a popela a život šel dál.
Samostatným atributem obce je poutní místo Svatý Hostýn s dávnou a bohatou
historií, které svým významem překračuje hranice kraje i země. Od počátku křesťan8

ství v naší zemi je jednou z nejdůležitějších opor věřících na Moravě. Z Hostýna je
i jeden z kamenů v základech Národního divadla v Praze.
Období socialismu vyvolalo mnoho nadějí, přineslo rozvoj i úpadek, hrdost
i nesvobodu, jistý blahobyt i utrpení. V roce 1951 byla sloučena Chvalčova Lhota
s Chvalčovem v jeden celek. V roce 1976 došlo k připojení obce k Bystřici pod
Hostýnem. Výsledkem bylo výrazné zpomalení rozvoje obce. Po sametové revoluci
se obec v roce 1990 opět osamostatnila. Prvním starostou byl zvolen pan Jaroslav
Janováč. Následovalo období budování a rozvoje, které trvá dosud. V devadesátých
létech proběhla plynofikace, později byla zbudovaná kanalizace a vodovod, zařízení
velmi důležitá, leč nepříliš viditelná. Dnes se obec postupně rozvíjí s důrazem na
moderní občanskou vybavenost a vzhled tak, aby byla dobrým a pohodlným místem
pro život a aby zúročila mimořádné přírodní krásy, kterými hojně oplývá. Na všestranném rozvoji obce mají velký podíl společenské organizace, základní škola, všechna
dětská a sociální zařízení, podnikatelé i všichni občané, kteří přispívají do celkové
mozaiky pestrého společenského a kulturního života obce.
U příležitosti dnešního shromáždění jsme připravili symbolické ocenění občanů,
kteří projevili mimořádné úsilí při práci pro rozvoj obce v období posledních 50 až
šedesáti let. Tito občané byli navrženi společenskými organizacemi, školskými zařízeními, kulturní komisí, vedením obce i jednotlivými občany. Jsem si vědom, že se
nedostalo na všechny zasloužilé. Ale jsem si jistý, že budou další příležitosti, kdy
případná opomenutí bude možno napravit.
Jménem obce i jménem svým děkuji všem oceněným za usilovnou práci, za to, že
vedle svých starostí a často na úkor vlastní rodiny a volného času, našli tolik potřebnou sílu a energii a stali se tak vzorem pro další obětavou generaci.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, jmenovitě
bych chtěl vyzvednout práci manželů Bubílkových a místostarostky paní Hurtové.
Mimo tento program děkuji chvalčovským hasičům, především veliteli zásahové
jednotky Zdeňkovi Sedlářovi za urychlené uspořádání sbírky na postižené povodněmi a za to, že sbírka byla včas dopravena k nejpotřebnějším do obce Životice
u Nového Jičína.
Ještě jednou děkuji všem za pozornost, přeji pěkný zážitek a příjemnou zábavu.

Návrh na udělení čestného uznání u příležitosti 640 let
od první písemné zmínky o obcích Chvalčov a Chvalčova Lhota
Ing. Ludmila Adámková navrhl ČZS za dlouholetou obětavou práci v účetnictví
organizace.
Milan Barot
za dlouholetou práci pro včelaře a rozvoj včelařství v obci.
Jiřina Blažková
za dlouholetou aktivní činnost pro SDH.
Karel Bubílek
za reprezentaci obce na poli kultury.
Mgr. Eva Bubílková
za neutuchající práci pro rozvoj obce ve všech oblastech.
Milan Čech
za účast na všech pracovních i společenských akcích ČSZ
a práci pro rozvoj zahrádkářství.
Jaroslava Hanáková
za dlouholetou aktivní činnost pro SDH.
Milena Hašková
za dlouholetou činnost v redakční radě „Obec Chvalčov
oznamuje“.
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Ludmila Horáková
Jiřina Hurtová
Vlastimil Chaloupka
Vincenc Janečka
Jaroslav Janováč
Zdenka Jašečková
Lubomír Kalabus
Ilonie Kotasová
Mgr.Jaroslav Kurfürst
Vladimír Lang
Jaromír Langer
Jaroslava Nedbalová
Bohumír Ovčačík
Helena Pavelcová
Jiří Pecháček
Eva Prázdná
Zdeněk Sedlář
Jiřina Skýpalová
Ing. Milan Šamánek
Josef Šíp
P. Rudolf Vašíček

Jaroslav Wágner

-in memoriam- za rozvoj ženského hnutí a zájmových činností.
za práci pro rozvoj obce a dlouholetou činnost v ZO.
za dlouholetou obětavou práci pro SDH.
-in memoriam- za dlouholetou činnost pro rozvoj obce.
-in memoriam- za zásluhy o osamostatnění obce v r.1990
a práci starosty v prvním volebním období.
za aktivní činnost v Klubu chvalčovských žen.
za dlouholetý rozvoj tělovýchovy a sportu v obci Chvalčov.
za dlouholetou aktivní práci pro SDH.
za dlouholetou práci předsedy stavební komise Rady obce
Chvalčov.
za dlouholetou práci ve stavební komisi Rady obce
Chvalčov.
-in memoriam- za významný přínos v oblasti školství,kultury a sportu.
za mnohaletý aktivní přístup na poli kultury a cestování.
za obětavou práci pro rozvoj zahrádkářství v obci.
za dlouholetou aktivní činnost v Klubu chvalčovských žen.
za vedení ČSZ a aktivní činnost při všech akcích.
za reprezentaci obce v kulturní oblasti a práci s mládeží.
za osamostatnění obce v r. 1990 a další práci pro rozvoj
obce.
za práci v redakční radě chvalčovského zpravodaje.
za dlouholeté vedení výchovného ústavu se speciálním
zaměřením.
-in memoriam- za práci s mládeží na úseku tělovýchovy a
sportu.
-in memoriam- za rozvoj skautingu, kterému se věnoval
i v naší obci. Následně strávil v komunistických žalářích
13 let. Byl jezuita a celý život se řídil heslem“ chudobačistota-poslušnost“. Zemřel v r.1993 jako občan Chvalčova.
za rozvoj tělovýchovy a sportu v obci.

Jak Chvalčov slavil 640 let
od první písemné zmínky o Chvalčově a Chvalčově Lhotě
Dovolte mi malé ohlédnutí za proběhnuvšími oslavami od první písemné zmínky
o Chvalčově a Chvalčově Lhotě.
Oslavy začaly v sobotu 4.7.2009 v 17.00 hodin, kdy se shromáždili v kulturním
domě pozvaní občané, jejich příbuzní a někteří starostové z Podhostýnského mikroregionu. Setkání občanů bylo zahájeno státní hymnou.
Starosta obce Ing. Antonín Stodůlka v krátkém projevu seznámil přítomné s historií obce i současným děním. Program vhodně doplnila dvě krátká, ale zato moc hezká
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kulturní vystoupení. V prvním se představily děti ze základní školy pod vedením paní
učitelky Aleny Konečné a ve druhém pěveckém slečna Kristýna Vylíčilová.
Hlavním cílem setkání bylo předání čestných uznání občanům, kteří se za posledních 60 let podíleli na rozvoji obce ve všech oblastech. Bylo předáno i pět čestných
uznání in memoriam.
Moderátorka slavnostního setkání paní Miroslava Tvarůžková nakonec všechny
přítomné pozvala k vernisáži dvou výstav, které byly připraveny v budově obecního
úřadu, a také k malému občerstvení.
Výstavy nebyly velké svou plochou a množstvím exponátů, ale svým smyslem.
Ukázaly na staré časy, ale i na současné dění. U výstavy určené obci byla soustředěna pozornost kolem kroniky s domovními čísly, zápisy ze schůzí a jednání rady obce
a zastupitelstva od roku 1889.Neméně čtené byly i kroniky školní.
Plány pro stavbu obecního úřadu, kapličky, domovní listy a současné insignie
obce vhodně doplněné květinovou výzdobu určitě žádného Chvalčovana nezklamaly.
Prezentace všech spolků a organizací byla jednoduchá a přehledná.
Pro děti, hlavně děvčátka, byla výstava kočárků a panenek z konce 19. a začátku
20. století. Nakonec jsme ale zjistili, že se výstava líbila všem generacím. Závěrečná
tečka v podobě občerstvení měla vysokou úroveň nejen co do množství chutí, ale
i aranžmá a profesionální obsluhy pod vedením pana Čeňka Kuby.
Neděle začala prodejem ve stáncích na „Chvalčovském rynku“. Neprodávalo se
„trhovní zboží“, ale vše, co na správnou pouť patří.
K pouti neodmyslitelně patří i mše svatá, a tak byla naše kaplička v Dědině opět
svědkem setkání lidí, kteří k sobě mají blízko a v mnoha případech jsou příkladem
pro ty ostatní.
V odpoledním programu vystoupila Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem.
Muzika i tanečníci předvedli bezchybný program a myslím, že nemají daleko k profesionálům. Na závěr zahrála ještě Bukovinka a ta byla tečkou za odpolednem plným
barev, temperamentu a energie. Všechny přestávky vyplnily soutěže pro děti, které
připravila děvčata z SDH.
Sbor dobrovolných hasičů, jeho mladší členové, velmi obětavě připravili mnoho
dobrot s příjemným posezením a lákavou nabídkou specialit pro širokou veřejnost.
K úspěšnému průběhu oslav přispělo i hezké počasí, a tak se v příjemné náladě
spousta návštěvníků bavila na výletišti za obecním úřadem až do druhého dne.
Neméně úspěšní byli i zahrádkáři se svou každoroční výstavkou drobného domácího zvířectva. Mnoho dětí se vracelo, některé i ronily slzy, protože odcházely domů
s prázdnou, rodiče byli neoblomní a zvířátka domů nechtěli.
Výstava historických vozidel pod patronací Oldtimer Clubu Helfštýn byla pohlazením na duši pro mužskou část návštěvníků. Nebylo to ale úplně vyhraněno jen
pánům klukům, i dámy pózovaly pro nějakou tu fotodokumentaci, vždyť exponáty
byly starší než návštěvníci.
Nechyběl ani sport. Fotbalový turnaj sice Chvalčov prohrál, ale hostitelé jsou
přece gentlemani, a co by pro své hosty neudělali.
Na prezentaci se také podílely Dětská vesnička SOS, Výchovný ústav pro mládež
Na Říce, Domov pro zdravotně postižené.
A nakonec jsem nejen já sama přesvědčená, že si každý něco pro sebe našel a
jestli chtěl, tak si odpočinul a pobavil se.
Úsilí všech, kteří se přípravě oslav věnovali, nepřišlo nazmar. Děkujeme.
Až se budou za 10 let chystat oslavy nové, bude již možné srovnávat.
Jiřina Hurtová
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Když se řekne soused…
…většině z nás se asi vybaví spíše negativní zážitky spojené s vlastními sousedy.
Pravděpodobně z důvodu, že na to hezké se rychleji zapomíná, kdežto nepříjemné
se učíme dennodenně za pomoci médií naopak co nejvíce rozpitvávat, ba co více –
dokonce již dopředu očekávat. Ať už se jedná o sousedy, kteří jako naschvál spustí
sekačku na trávu, cirkulárku (na internetu se volí dokonce Top soused – vítězem je
doposud soused, který v panelákovém bytě pravidelně řeže dřevo na již zmíněné
cirkulárce) či jiný stroj působící hluk, zrovna když dáváte spát dítě. Nebo soused,
který bude pálit venku odpad zrovna, když fouká vítr na vaši stranu a sušíte venku
čerstvě vyprané prádlo či sousedka, která si uspořádá zahradní party s patřičným
doprovodem z reproduktorů apod. Ale říkám si, nakolik já sama jsem sousedem, na
kterého „prostě máte smůlu“ nebo naopak „máte štěstí“.
Kdo bydlel ve větším městě, určitě zažil jistou míru nevšímavosti svých sousedů
– nám se konkrétně stalo, že během našeho pobytu v Praze nás krátce po přestěhování do nového bytu vykradli, a to za „přihlížení“ sousedů, kteří samozřejmě netušili,
že se jedná o zloděje. Na druhou stranu si spousta lidí na vesnici stěžuje naopak
na přespřílišnou všímavost svého okolí, a to zejména ve spojitosti s dezinformacemi
(tj. klepy), které jsou schopni o sobě navzájem rozšiřovat. Otázkou je, zda klepy vznikají díky tomu, že svého souseda neznáme lépe, mylným dedukcím či přímo coby
důsledek něčí zábavy „pobavit se na úkor druhých“. Ovšem na druhou stranu tzv.
klepy k životu, zejména obcí, patří. A dovolím si poznamenat, že jsem přesvědčena
o tom, že kdo tvrdí, že neklepe, tak ten klepe nejvíc.
Dne 30. května se od roku 1999 „slaví“ tzv. Evropský den sousedů (vznik
v Paříži). V České republice se poprvé začal slavit 30. května 2006, v roce 2005 se
slavil již v 337 evropských městech (více na www.european-neighbours-day.com).
Přemýšlela jsem nad tím, proč vzniká čím dále více tzv. Mezinárodních dnů (např.
proti kouření, proti zplodinám z aut, Den dětí, Den matek, otců, seniorů, atd.). Je to
snad nám lidem nastavované zrcadlo toho, čemu přestáváme věnovat pozornost,
čeho si přestáváme vážit?
Začátkem července proběhly u nás v obci opět každoroční hody. Sama za sebe
musím říci, že letos se opravdu vydařily (jak po organizační stránce, přes program,
pamlsky pro děti i dospělé atd.). Nevím, kolik místních ví přesně důvod oslav konaných právě k výročí Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa v závěsu, ale jsem si
jistá, že letos jistě nikdo nepřehlédnul upoutávky na to, že naše obec slaví krásných 640 let od svého založení (což by nám leckterá zámořská ves mohla závidět).
A tak mne tak v souvislosti s Evropským dnem sousedů napadlo, že mi vlastně ani
nevadí, že zde 30. květen nijak zvlášť neslavíme – máme přece každoroční hody.
Předpokládám, že i mým sousedům neuniká myšlenka, že právě v rámci výše
zmíněných Hodů mají možnost „vyjít mezi lidi“, pozdravit i ty vzdálenější sousedy,
trošku si povyrazit, „…a mít se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem
v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl.“ (kniha Kazatel,
5.kapitola, 17. verš, Bible – Ekum.překlad). Navíc pro to, abychom měli fajn sousedské vztahy přece nepotřebujeme, aby někdo za hranicemi našeho státu dostal originální nápad na ustanovení „mezinárodního dne“. Na to přece stačí, když budeme
mít zájem jeden o druhého v pozitivním slova smyslu, uděláme si občas chvíli na to,
že si se sousedy sedneme ke kávě nebo prostě „splkneme“ na prahu domu. Jaké si
to uděláme, takové to budeme mít.
Asi ne náhodou je slovo obec stavebním kamenem pro další termín – obecenství.
Nejčastěji se zmíněný výraz vyskytuje v následujících asociacích: obecenství s brat12

ry a sestrami, věřícími, obecenství s Bohem, a to skrze službu druhým (knihu na dané
téma sepsal Ditrich Bonhoeffer: Život v obecenství). I když ne každý v obci je věřícím,
jakéhokoliv vyznání, přesto je každý z nás vázán na druhého – počínaje rodinou, širší
rodinou, blízkými sousedy atd. Přece nás už ve škole odmalička učí, že „člověk je
tvor společenský“. A tak si dovolím za sebe poznamenat, že v rámci naší společnosti
dávám přednost výše zmiňované vesnické „přehnané všímavosti“, a ve skrytu duše
doufám, že navzdory našim občasným vzájemným půtkám nemám sousedy, kteří
by jen nečinně přihlíželi zlodějům, kterak vykrádají náš dům atd. A doufám, že tuto
službu jim budu schopna v rámci svých možností a schopností oplácet.
Betty :o)

Co se děje ve škole

Okénko do školy

•

Na začátku prázdnin uspořádala paní vychovatelka pro děti týden výletů a her.
Spolu navštívily Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži, muzeum a ornitologickou stanici v Přerově. Dále absolvovaly turistické vycházky v okolí, soutěžily
ve vaření guláše. Společný začátek prázdnin se všem skvěle vydařil (viz foto).

•

Děti z pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Aleny Konečné předvedly na
slavnostním shromáždění u příležitosti 640 let Chvalčova velmi pěkné vystoupení.
Děkujeme.
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•
•
•

Děkujeme také všem uživatelům pozemků, na kterých se provádí stavba sportovního areálu za trpělivost a pochopení. Ukončení a následné slavnostní otevření
dokončované investice je na spadnutí !

Do prvního ročníku ZŠ nastoupí 13 žáků. Přejeme jim i jejich rodičům šťastné
vykročení do nové životní etapy.
Podrobné informace o novém školním roce i o chodu školy najdete na
www.zschvalcov.cz

Motto 2009/2010:
Máš problém? Nevěšej hlavu a nezoufej! Přijď za námi!
Budeme-li spolu mluvit, řešení se vždy najde.
Přeji všem dětem i dospělákům pohodový školní rok.
Zdeněk Hnila, ředitel školy
Upozornění pro rodiče:
máte-li zájem, aby vaše dítě hrálo na nějaký hudební nástroj, a nechcete dojíždět do
hudební školy v BpH? Pak právě vám je určeno následující oznámení.
Paní Alena Sklenářová, učitelka v ZUŠ v BpH, zahajuje od září 2009 soukromou
výuku ve hře na keyboard /el. klávesy/. Dítě je možné přihlásit také na sólový zpěv.
Výuka bude probíhat každé pondělí v ZŠ Chvalčov.
Informativní schůzka je plánována na pondělí 7. 9. 2009 v 15hod. ve zdejší ZŠ.
Případné informace je možné žádat na telefonním čísle 604 624 163.
Těší se na vás paní Alena Sklenářová

Něco pro bystré hlavičky
1. Osmisměrka (sport)
boby, box, golf, hokej, judo, kopaná,
košíková, kuželky, nohejbal, plavání,
šachy, šerm, tenis, veslování
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2. Dokážete dosadit místo otazníku správné číslo?
16

21

31

?

66

91

3. Trochu zeměpisu
14
Následující přesmyčky ukrývají názvy států. Jeden stát ale mezi ostatní nepatří.
Uhodnete, který stát to je?

2. Dokážete dosadit místo otazníku správné číslo?
16

21

31

?

66
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3. Trochu zeměpisu
Následující přesmyčky ukrývají názvy států. Jeden stát ale mezi ostatní nepatří.
Uhodnete, který stát to je?
a) OKANOM
b) LIÁTEI
c) SLOKOP
d) ANADKA

e) GEBELI
f) KORSON
g) KIFONS
h) KOSÁND

4. Povede se vám dosadit místo jednotlivých písmen
číslice tak, aby platil uvedený součet?
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5. Odhalíte, které z čísel do řady nepatří?
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Řešení z minulého vydání:
1. vybíjená
2. letadlo, auto, vlak
3. sudoku
4. 32 hus a 8 ovcí
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Zprávy z RMC
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Léto a prázdniny utekly jako voda a to je chvíle na malé ohlédnutí.
Domino bylo otevřeno několik týdnů i o prázdninách. Jako minulý rok proběhly
i tento příměstské tábory. Pro děti byl každý den připraven program. Chodili jsme na
výlety a vycházky, hráli hry, soutěžili, sportovali, malovali a užili si spoustu legrace.
Po prázdninách se opět rozběhnou pravidelné kroužky a aktivity určené dětem
i rodičům. První dva týdny v září budou probíhat zápisy do kroužků a od 14.9.2009
začne pravidelný program.
Bližší informace vám rádi podáme osobně v RMC Domino, a to od 9.00 do 12.00
a od 15.00 do 18.00 hod., na tel. 604 305 055, nebo www.idomino.eu.
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A z čeho si můžete vybírat?
Nabízíme:
Klubíčko – motorická cvičení pro rodiče s dětmi od 1-3 let
Šikulka – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let
Všeználkova miniškolka – dopoledne bez maminky pro děti od 1,5 roku
Výtvarný kroužek – určený pro děti od 3 let
Předškoláček – všeobecná příprava do školy
Angličtina – pro děti od 4-7 let, hravá a zajímavá
Čiperky – pohybové a sportovní aktivity pro malé neposedy od 3 let
Rybičky – biblické příběhy pro děti od 3 let
Angličtina pro maminky – pro středně pokročilé (hlídání dětí zajištěno)
Nově nabízíme vzdělávací program pro rodiče EFEKTIVNÍ VÝCHOVA KROK ZA
KROKEM.
Volná herna – prostor pro dovádění dětí a setkávání maminek.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Elen Egerová

Z DZP Javorník
Prázdniny v DZP Javorník

Čas prázdnin, odpočinku a dovolených dorazil i na Javorník. Ale protože nejsme
žádní lenoši, trávili jsme léto aktivně. Hned v úvodu prázdnin – 4.července – jsme
se aktivně zapojili do VII. mezinárodního folklorního festivalu „Na rynku“ v Bystřici
pod Hostýnem, kde jsme s naší vedoucí souboru paní Miladou Machačovou zapěli
několik lidových písní.
A pak jsme spolu s našimi přáteli z Domova Barborka z Kroměříže vyrazili na
společné stanování do Hradiska. Sice nás tam postihly nějaké bouřky a museli jsme
absolvovat noční přesun, ale to nám náladu nezkazilo a pěkně jsme si to tam užili.
A další akcí, na kterou nás pozvali naši kamarádi ze Slovenska, bylo mezinárodní
setkání gymnastů v Nitře. Protože moderní gymnastiku pilně trénujeme celý rok, byli
jsme rádi, že se můžeme předvést a setkat se s dalšími sportovci z jiných zemí.
A pak už jsme se začali balit na další stanové tábory. Jedna skupina táborníků
vyrazila do kempu do Tvarožné Lhoty a druhá skupina kempovala v Loukově. Vařili
jsme v kotlíku, chodili na túry, sbírali jsme lesní plody, koupali se a také sportovali.
A když zrovna nikam necestujeme, věnujeme se jednodenním výletům do okolí
naší krásné domoviny, koupeme se v bazénu, sportujeme na hřišti, no prostě užíváme prázdnin plnými doušky. Na závěr prázdnin nás čeká ještě jeden rekreační
pobyt – akce nadačního fondu Gemáček - Javorníček, a to v krásné krajině Pod
Templštýnem, na který se všichni moc těšíme. Ať žijí prázdniny!
Jana Minářová
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Různé

v Oznamujeme občanům, že každou první středu v měsíci je a bude slyšet sirénu z místního rozhlasu. Vždy přesně ve 12.00 hodin probíhá zkouška sirén.
Spouštění je automatické přes integrovaný záchranný systém, obecní úřad je
nemůže nijak ovlivnit. Tolik pro informaci občanů, kteří nejsou na tuto zkoušku
zvyklí.
v Tak jako každoročně proběhne i letos v podzimním termínu sbírka oděvů a ostatních potřeb pro domácnost, kterou organizujeme pro Diakonii Broumov.

v Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v týdnu od 21. 9. 2009 do
25. 9. 2009, stejným způsobem jako v předcházejícím období.

v „Krásně je i u nás doma ve Zlínském kraji“, tak se nazývá plánovaný podzimní
výlet pro seniory. Bude se konat 10. 9. 2009 . Všechny podrobnosti budou zveřejněny místním rozhlasem.

v Důrazně apelujeme na majitele psů, že stále platí obecně závazná vyhláška
obce Chvalčov, která ukládá majitelům jejich „miláčků“, že volně se pohybovat
po veřejných prostranstvích a cizích pozemcích je p ř í s n ě z a k á z á n o.
Na veřejném prostranství musí mít pes vždy náhubek a musí být na vodítku
(i když je majitel přesvědčený o jeho klidné a mírumilovné povaze).
Přesto, že nejsou veřejná prostranství naší obce opatřena sáčky pro psí výkaly,
je majitel psa povinen exkrementy uklízet.
Dbejte prosím na dodržování vyhlášky, vyhnete se nepříjemnostem nejen se
sousedy, ale ostatními občany, případně řešení v přestupkovém řízení, event.
policií.
v Po delší přestávce bude v úterý 20. října 2009 „Čaj o páté“, a to v našem KD.
Zveme všechny příznivce, kteří si rádi posedí a popovídají se známými, zazpívají
a třeba i zatančí. Mnohým už toto setkání chybí.

v Ve dnech 9. – 10. října 2009 proběhnou volby do Parlamentu ČR. I když jste
většinou otráveni z našich politiků i politiky a doma a v hospodě kritizujete současné dění, měli byste sebrat odvahu a jít volit. Vyberte si někoho, kdo neslibuje
vzdušné zámky, kdo na nás nechce škudlit, ale chce šetřit, kdo náš stát nebude
zbytečně zadlužovat. Ideální by bylo vybrat politiky, kteří mají rádi lidi a naši zem,
kteří jdou s dobou a nejdou jen vydělávat, ale chtějí se o naši zem starat. Vaše
neúčast posílí strany, které koketují s fašismem nebo s komunismem. O diktatury
snad nikdo z nás nestojí. Těch jsme si v této zemi užili už dost.
v Je sice ještě léto a mluvit o Vánocích je brzy. Abyste ale neměli pilno na poslední
chvíli, připomínám, že své výrobky můžete prezentovat na „Adventních inspiracích“ v našem KD. Naše chvalčovské trhy budou v listopadu týden před adventem.

v Redakce zpravodaje má novou šéfredaktorku paní Mgr. Jitku Dostálovou.
Stará redakce přeje paní Jitce dobrý start. Jsme přesvědčeni, že zpravodaj je
v dobrých rukou a budeme i nadále se zpravodajem pomáhat.
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Jak už jsem v úvodníku řekla, ráda bych v každém výtisku zpravodaje našla
místečko, ve kterém se můžete projevit i vy. Máte-li doma například nadané dítko,
které hezky maluje; teenagera, který píše básně nebo jste někdy napsali povídku,
pohádku, rozhovor, neváhejte a podělte se s ostatními. Vítány jsou i fotografie nebo
popis zajímavého koníčka či ruční práce.
Jako první můžeme obdivovat tuto krásnou kresbu. Je to kaplička v Dědině očima
Petry Vítkové.
Mgr. Jitka Dostálová
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Bitva u Vogastisgurgu

Z historie
(2. část)

Náš Hostýn je mimořádná hora. Mnoho návštěvníků našeho kraje je přesvědčeno,
že na Hostýně je silná pozitivní energie, že je to magická hora. Protože tak trochu ční
do pahorkatiny Záhoří a rovin Hané, byl rozhled z Hostýna vyhledáván všemi národy,
které žily v jeho blízkosti. Na Hostýně vznikala opevnění i sídla. Hostýn měl určitě
strategický význam. A tak si můžeme dopřát spekulaci o možném Vogastisburgu na
jeho temeni a bitvě, kterou vedl franský kupec Sámo, první sjednotitel slovanských
kmenů na našem území proti rozpínavým Frankům. Možná, že to bylo právě tak, jak
vypráví pan Ing. Sedlařík.(2. část)
Nyní se podíváme na názor historiků na Dagobertovo tažení:
Dagobertovo vojsko postupovalo proti Slovanům ve třech proudech. Ty se měly
někde na slovanském území setkat a společně zaútočit proti centrálním oblastem
Sámovy říše. U Langobardů je možná varianta, že vytvořili dva proudy, takže na
Sáma mohly táhnout až čtyři proudy franského vojska.
Proti Sámově říši tedy táhly tři až čtyři proudy vojsk. Tato taktika byla výhodná.
Usnadňovala výživu vojsk, protože zemědělství nebylo natolik výkonné, aby poskytovalo výrazné přebytky. Umožňovala rovněž vyplenit větší území, a tedy zvětšit válečnou kořist. Ke spojení vyjmenovaných šiků však už nedošlo. Alamani a Langobardi
sice pronikli na slovanské území a částečně je poplenili, ale pak se vrátili.
Poznámka: Patrně si spletli vojenské tažení s loupeživou výpravou, a až si nakradli, vrátili se domů. Je ovšem taky ve hře varianta, že Alamani a Langobardi měli Sáma
vylákat od Dyje k Dunaji a na volném prostoru by Austrasijci dokončili sevření. Je
vhodné vzít v úvahu i Avary. Sámo s nimi sice válčil, ale podle určitých poznatků,
měla být jedna z jeho manželek avarská princezna. A Avaři byli nevypočitatelní,
klidně mohli přijít Sáma v bitvě s Franky podpořit, nebo okrást na zpáteční cestě
zloděje (Franky). Dle Fredegara probíhala u Avarů v roce 631 vnitřní válka (dnes
bychom řekli občanská), určitá část Avarů se stáhla před ostatními Avary do franské
říše (přesněji do Bavorska) se žádostí o ochranu. Král Dagobert jim ochranu přislíbil
a potom je nechal úskočně pozabíjet. Avaři, kteří přežili, se právě stáhli k Sámovi.
Důležité je, že hlavní proud franského vojska, Austrasijci, za osobní účasti krále
Dagoberta I.( i když ta není přímo písemně doložena a usuzuje se na ni z narážky
kronikáře Fredegara, že právě král utíkal první), narazili na slovanskou obranu pod
Vogastisburgem a po třídenních šarvátkách byli náhlým přepadem na hlavu poraženi
a dali se na útěk.
Sámo pak přešel do ofenzívy a po řadu let (podle Fredegara) byla východní hranice franské říše dějištěm srážek se Slovany.
Vogastisburg nemohl být v centrálním regionu Sámovy říše, jistě by se o tom
Fredegar nezapomněl zmínit, kdyby Dagobert pronikl až do centra nepřátelského
území.
Poměrně zajímavé je, že bitva u Vogastisburgu se měla konat kolem roku 632,
ale nejstarší archeologicky doložená slovanská hradiště na území České republiky
jsou až ze sklonku 7. ,spíše z 8. století. Hrad Vogastisburg museli tedy vybudovat
ještě Keltové.
Poznámka : Pod pojmem „hrad“ nemůžeme v té době vidět kamenné hrady. Ty
začala stavět až druhá vlna slovanského osídlení.
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Než přejdeme k samotnému průběhu bitvy, tak si něco řekneme o vojskách, která
se u Vogastisburgu střetla.
Jak tehdy vypadal typický slovanský bojovník? Slovanští válečníci měli chudší
výzbroj než jejich protivníci Frankové. Uvádí se, že měli pouze oděv stažený opaskem a pancíř nenosili skoro vůbec. Štít byl dřevěný, potažený kůží a postrádal oproti
franským štítům středovou kovovou puklici. Klasickou zbraní byla sekera. Nejčastěji
měla 6 cm ostří a násadu mezi 60 až 80 cm. Ale existovaly samozřejmě i sekery
s rozšířeným ostřím. K běžné výzbroji patřila kopí a u pasu nůž nebo dýka. Dá se
předpokládat, že používali i luk, který převzali od avarských válečníků.
A jak tehdy vypadal typický franský bojovník? Velmoži měli hlavu krytou kovovou přilbicí. Obyčejní vojáci měli koženou čapku nebo bojovali prostovlasí. Těla kryla
drátěná košile, pancíř nebo jen kožená zbroj. Štít měl kulatý tvar, byl zhotoven ze
dřeva, se železnou puklicí uprostřed. Jednou ze zbraní, kterou používali Frankové,
byl meč - těžký dvojsečný nebo lehčí jednosečný. Prostí bojovníci válčili se sekerou.
Dále k výzbroji patřilo kopí. Klasickou zbraní Franků byla i prohnutá vrhací sekera,
nazývaná franciska. Dá se předpokládat, že i Frankové při boji užívali luku. Šlo spíše
o luk přímý, na rozdíl od reflexního luku, který užívali Avaři. Je také nutné se zmínit
o franské jízdě, masovému nasazení jezdců s dlouhými kopími neodolaly ani pověstné římské želvy.

20

Zkusme provést rekonstrukci bitvy.
Dagobert si vybírá severní cestu, vyhovujeme mu i z geografického pohledu.
Trasa Paříž – Cheb – povodí Labe a Moravy - Kroměříž – Dyje. Na této trase není
přímo ohrožen Avary. Franská říše má s Huny své zkušenosti a ví, že smlouvám
s nimi se věřit nedá. Mimochodem, smlouvám s Franky taky ne. Sámo neví,kde, kdy
a v jaké síle Frankové potáhnou, ale předpokládá útok na své sídlo. Je sám Frank a
zná své krajany a ví, že platí, když padne vůdce, končí válka.
Podle Fredegarovy kroniky postupovali Austrasijci po vodě, historikové se domnívají, že spíš kolem vody. V úvahu přicházejí dvě řeky. Na jihu Dunaj, ale tam není
hrad, který by odpovídal popisu ve Fredegarově kronice (catrum a kultovní místo).
Musíme vzít tedy druhou možnost a tou je řeka Morava, kterou lemují prastaré
obchodní stezky. Předpokládá se, že někde mezi Kroměříží a Hulínem došlo k první
srážce Slovanů s Franky. Frankové byli nadšeni, jak snadno vítězí, a hnali před
sebou ustupující Slovany. V euforii si ani nevšimli, že se ustupující vojska nějak
zmenšují a mizí v lese. Ve vojenské terminologii se ústupu mnohdy říká taktický přesun vojsk, zde se v případě Slovanů jednalo o taktický přesun vojsk, neboť ústupem
a zátarasy vmanipulovali Franky do léčky, to jest k Vogastisburgu. Řečeno slovy jednoho badatele: „Dopředu nemohli, dozadu to nedovolila královská pýcha a provedli
největší chybu tažení, to jest, zaútočili na Vogastisburg“. Dva dny Frankové šplhali
do kopce. Kvůli pohledu z vrcholu Hostýna a kochání se přírodními krásami to asi
nebylo. Asi se ani moc z kopce nedívali, poněvadž si ani nevšimli, jak v dáli za jejich
zády padají stromy. To část posádky Vogastisburgu dokončovala záseky. Hostýnská
past zacvakla, jen to vojsko v obklíčení bylo zatím silnější. Názor badatelů je, že
past svou kvalitou připomínala spíše cedník na nudle. Franské vojsko si zatím bylo
jisté, že vítězí a Sámo je daleko, další proudy vojsk už měly být u Dunaje nebo Dyje.
V době, kdy Frankové zaútočili na Vogastisburg, byla vyslána zpráva Sámovi,
mohl to být i posel na koni nebo i kouřový signál, to již nezjistíme, podstatné bylo,
že třetího dne Sámo zaútočil u Vogastisburgu. Jestli vyhodnotil situaci, že se proudy
Langobardů a Alamanů otočily zpět, nebo riskoval, to už se nedovíme. Možná o nich
ani nevěděl, ale vyrazil. Na celý přesun z Vogastisburgu k Dyji a zpět bylo tedy maximálně 2 až 2,5 dne. A útočící vojska musela být plně bojeschopná.
Příchod slovanských vojsk musel být rychlý a pro Franky nečekaný, neboť způsobil v jejich řadách zmatek, jak popisuje Fredegar. Svou roli zde mohla sehrát
i posádka Vogastisburgu. Kdo mohl mít lepší přehled o situaci než pozorovatelé ve
Vogastisburgu na nynějším Hostýně? Z vrcholu měli široký výhled do kraje a nečekaným výpadem proti místu velení Franků způsobili zmatek v jejich vojsku.
Jsou lidé, kteří dle popisu bitvy berou Slovanům zásluhy. Ale celé vlákání do léčky,
vyhodnocení proudů vojsk a přesun byly ukázkou velkých organizačních schopností
Sáma a jeho velitelů.
Bitvu u Vogastisburgu jsem skládal z dostupné literatury a použil jsem mnohé věty,
které jsem kvůli autentičnosti tvůrců nezměnil. Mnohdy mi připadalo, jako kdybych
skládal rozbitou vázu ze střípků. Chtěl jsem podat bitvu co nejstručněji, ale nejsem
Palacký, aby mi na určení polohy Vogastisburgu stačily obchodní cesty (jak jsem se
dočetl v literatuře, tímto si nedovoluji kritizovat celé jeho dílo, jistě z hlediska historie
vykonal mnoho). Nejsem ani Jirásek. Když mu vyčítali, že to tak nebylo (jak popisoval
ve svých knihách), tak odvětil, že nepsal historické dokumenty, ale romány, a v těch
si může psát, co chce.
Nyní si ještě vysvětlíme slovo Vogastisburg:
Vo = lesy, hvozd, řeka,
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GASTIS = kultovní místo obětí bohům, Hostýn, gast = Radegast
BURC = opevnění, mohlo znamenat (mezi jiným) i město, koncovka používaná
u Slovanů.
Poznámka: Město mohlo klidně být u Hostýna. Bitva v takové velikosti musela
poznamenat široký kraj na dlouhou dobu. Jenom pálení padlých bojovníků muselo
být náročné. Názvu hradu Vogastisburg musíme věnovat pozornost, protože mnozí
historikové tento název zpochybňují a nejraději by ho vymazali z paměti národa
(naštěstí takovou gumu ještě nevynalezli), v jeho názvu se totiž skrývá i pojem „hrad
v lese nebo u lesa“.. Ze známých keltských opevnění na území dnešní ČR název
hradu směřuje k Hostýnu.
Porovnejme si rok 631 s rokem 1241. Z křesťanského pohledu na svět byla bitva
možná rozhodnuta ještě dřív, než začala. Při slovech Sicharia mně přijde na mysl
věta z bible: S tím, kdo se za mne schovává, si to jednou vyřídím. Možná Dagoberta
stihl již trest za živa. Sámo je totiž mnohými historiky mylně uváděn jako pohan, byl to
Frank a byl to tolerantní křesťan. Bitva u Vogastisburgu byla bitva dvou křesťanských
panovníků, z nichž jeden táhl ve jménu božím a druhý se boha dovolával.
Pozornost musíme věnovat i kronikáři Fredegarovi. Jeho kronika byla mnohokrát
překrucována, jak komu pasovalo. Dokonce byl vyroben i falsifikát, ve kterém bylo
vítězství připsáno Dagobertovi a proudy Langobardů a Alamanů úplně zmizely.
Fredegarova kronika totiž dokazovala, že Panonie (dnešní území Rakouska) byla
slovanská.
Nyní si zkusíme odpovědět na otázku: Je Vogastisburg Hostýn? Byli bychom
rádi, kdyby to byla pravda.V současné době nikdo nedokáže říct na 100%, kde
Vogastisburg byl, chybí důkazy. Pozůstatky franského bojovníka při kopání studny
s cedulkou „patřil jsem k franskému vojsku“ těžko někdo nalezne. Ze všech vytypovaných lokalit dle mapky však jen Hostýn odpovídá kronice Fredegara.
Ing. Petr Sedlařík

Kulturní rubrika

Krásná hudba na Sv. Hostýně

Není právě obvyklé, aby se obec velikosti Chvalčova stala dějištěm významné
umělecké události, jakou je koncert žáků a lektorů Letní školy barokní hudby. Letos
již podruhé se bazilika na Sv. Hostýně stala prostorem, kde se spojila vznešenost
architektury a hudby do jednolitého, duchovně povznášejícího celku. Sólisté, sbor a
orchestr LŠBH připravují pod vedením zkušených lektorů provedení hudebních děl
velikánů některých z barokních „národních škol“. Po německých a francouzských
skladatelích bylo letos prezentováno dílo největšího anglického skladatele Henryho
Purcella (čti ánryho persla).
Organizátoři Letní školy barokní hudby vyplňují do jisté míry mezery v odborném
hudebním školství, kde není mnoho místa pro zasvěcenou výuku barokní instrumentální hry na hudební nástroje. Pod vedením zkušených lektorů nacvičují proto studenti konzervatoří a vysokých uměleckých škol o prázdninách stěžejní díla světové
barokní hudební literatury. Nezřídka k tomu používají barokních nástrojů nebo jejich
replik vyžadujících jinou techniku hry, vytvářejících jiné zvukové efekty a vzbuzujících
nové dojmy a pocity. Účast na takovém kurzu není právě levnou záležitostí, a přesto
o ni má zájem stále víc a víc mladých lidí.
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Aby byla objektivně zjištěna hráčská dovednost jednotlivých účastníků, probíhá
během první půlky soustředění interní soutěž, jejíž vítězové mohou sólově vystoupit v rámci závěrečných koncertů. Prvořadá pozornost je však věnována nácviku
hlavních repertoárových čísel. Její hrubou podobu musí účastníci školy zvládnout
ještě před prázdninami, aby v průběhu LŠBH bylo možno pilovat barokní hudební a
nástrojové zvyklosti a speciality.
Lektoři letos připravovali s frekventanty školy dvě Purcellova stěžejní díla - Te
Deum a Ódu na Sv. Cecílii. Pro Purcella je charakteristické, že katolické liturgické
hymny zhudebňuje s anglickými texty, jimiž nahrazuje původní, latinské. Te Deum je
starý liturgický chvalozpěv Tebe, Bože, chválíme. Mučednice Sv. Cecílie je patronkou
hudebníků, umělců a slepců. Barokní text Purcellovy Ódy velebí podle tehdejších
zvyklostí její schopnosti odolávat pokušení, konat dobré skutky, a především její
umění na poli hudebním.
V první části koncertu na Sv. Hostýně zaznělo Te Deum. Hudba jásavá a vzletná.
Jako sólisté se představili Kamila Zbořilová, Jan Turčínek a Martin Vodrážka. Po
této asi 14 minutové skladbě se představili vítězové interpretační soutěže. Nejprve
zahrála vynikající flétnistka 16letá Michaela Koudelková 3. větu Samartiniho koncertu
pro zobcovou flétnu a orchestr. Poté pod vedením Terezy Válkové, sbormistryně celé
školy, přednesl sbor bez doprovodu orchestru skladbu Hear my prayer, oh Lord. Je to
sbor začínající jako tichý jednohlas a rozvine se do osmihlasého značně komplikova23

ného tvaru v samém závěru skladby. Dvě flétny – jedna příčná barokní a jedna zobcová – se představily v rukách Michaely Kouřilové a Lukáše Vytlačila v Telemannově
Koncertu e moll. Největší aplaus a uznání publika i spoluúčinkujících si po zásluze
získala svým výjimečným pěveckým uměním sopranistka Dora Pavlíková. Přednesla
árii Fredegundy ze stejnojmenné opery R. Keisera. Byl to nejlepší sólový výkon
celého večera. Krásný, barokními hudebními ozdobami vyšperkovaný soprán se
s perfektní intonační jistotou vznášel v klenbě hostýnské baziliky. Byla to nádhera.
Jsem si jist, že jednou bude Dora Pavlíková ozdobou divadelních scén!
Téměř 40minutová Óda na Sv. Cecílii je rovněž komponovaná na anglický text.
Množství sólistů (k již dříve vyjmenovaným musíme připojit především polského
kontratenoristu Jakuba Burzinského a také Jana Rychtáře, Jana Halíka a Tatianu
Pituchovou spolu s Yvonou Jurčíkovou) dosvědčuje, jak komplikovaná skladba Óda
je. O to víc si všichni zaslouží obdiv za rychlost a preciznost nastudování. Aby se
mohli představit všichni účastníci alespoň v jednotlivých částech, často přesedají a
vyměňují se. I to je zvláštnost této akce, která dosvědčuje, že najdeme dost schopných a nadšených muzikantů. Text, který posluchači dostali v programu, je poplatný
způsobům, jakými se v baroku oslavovaly ctnosti světců a mučedníků. Baroko bylo
dobou exaltovanosti, náboženské opravdovosti, emocí a boje protikladů. To vše se
promítalo i do umění, a tak se i v Purcellově ódě střídají místa vroucná (zpívaná
kontratenoristy jako altové árie) s hrdinnými tenory a basovými dramatickými party.
Slavnostní ráz dodávají skladbě hlasy trubek a tympánů, byť celý orchestr zní tlumeněji a jemněji, než jsme zvyklí dnes. To je proto, že tehdejší ladění bylo nižší a
používané přírodní materiály (blány a střevové struny) měly subtilnější zvuk než
dnešní kovové struny.
Vedoucí osobností celé Letní školy barokní hudby byl dirigent Roman Válek. Na
něm leželo celé břemeno secvičení jednotlivých nástrojových skupin, sboru a sólistů.
Jeho pravou rukou byl koncertní mistr prof. Peter Zajíček, čelní osobnost hudebního
života celého Slovenska. Působí jako vedoucí souboru Musica Aeterna v Bratislavě.
Může proto předávat své bohaté zkušenosti mladým lidem, pro něž je přirozenou
autoritou.
Roman Válek, zdejší patriot, dokázal i v nepříznivých podmínkách přesídlit LŠBH
z Rajnochovic do nedaleké Kelče. Prezentaci výsledků snažení studentů a lektorů
však dokázal udržet v našem regionu i nadále. Proto se po letech jednání zdařil
i úmysl uvést hudební oslavu světců na posvátném Hostýně v předvečer titulární
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Letos se Koncert pro Hostýn podařilo prostřednictvím internetového přenosu zprostředkovat i milovníkům hudby, kteří by se
na Hostýn nedostali. Za vstřícnost a ochotu ke spolupráci patří obrovské uznání
duchovní správě v osobě P. Jiřího Šolce a vedení Matice svatohostýnské. Koncerty
pro Hostýn se stávají významnou tradicí. Jejich prostřednictvím se podařilo do
Podhostýnského regionu dostat kvalitní kulturu, kterou nám mohou závidět mnohá
větší a význačnější střediska s hudební minulostí. Měli bychom této možnosti
s radostí a potěšením využívat.
Kéž Sv. Cecílie, patronka hudby a hudebníků, pomůže všem účinkujícím i nám,
milovníkům hudby, uspořádat i další ročníky této milé akce. Ať hudba přináší radost
a potěchu našim srdcím, otvírá je a činí šlechetnými.
Pavel Malének
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Chvalčovští zahrádkáři

„Čím je rychlejší a průmyslově dokonalejší život člověka, tím více v jeho
nitru vzniká touha po přírodě.“
Začíná doba prázdnin, dovolených, radovánek, ale také doba sklizně, výsadeb,
množení. Zahrádkáři přejí všem, ať se jim vydaří jejich jakákoliv bohulibá činnost. Ať
jsou odpočati i přes únavná tropická vedra či husté deště, kdy nám naprší 22 litrů na
metr čtvereční ,a které je zaskočí.
V celostátním kole soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ, které se konalo v Kroměříži
od 12.–14. 6. 2009 z celkového počtu 78 soutěžících obsadili naši vítězové okresních
kol 15. místo Dominik Kusý, 30. místo Kateřina Buchtová. Oběma gratulujeme.
V ZŠ Kvasice jsme 17 .6. 2009 předávali ceny v celostátní soutěži (účast cca
7000 žáků) „Bylinky naší zahrádky“ za polytechnickou práci žačce 2.tř. Kláře
Skácelové, která se umístila na 6. místě. Poděkování patří rodičům i škole.
Ovocnářská unie pořádala přednášky dne 18.6.2009 TŘEŠNĚ-odrůdy, choroby, s praktickou ukázkou v sadech školky ÖKOPLANT INTERNATIONAL ve Slupi
u Znojma a Jaroslavicích. Nám chutnaly odrůdy Sandra, 1546, Tamara, 10208 i jiné
jako Horka, Justína, Vilma, Kordia x Vic, Van, Těchlovan, Summit, Celeste, Regina,
Skeena, New Moon, Canada Giant a také rané meruňky Aurora. Dozvěděli jsme se
také o tvaru třešně „Španělský keř“, který rovněž pěstují. Ale také jsme zhlédli úrodu
po květnových kroupách, kdy brambory byly pouze zkrácené lodyhy, víno bez listů
i hroznů, zelí jako větší kedluben, ale ne Gigant . Místy ještě stála voda.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor provozní a zkušebnictví, a Národní odrůdový úřad nás pozval na odborné setkání „DEN V SADU“
1. 7. 2009 na zkušební stanici ÚKZÚZ Želešice u Brna. Prohlédli jsme venkovní
prostory stanice, kde probíhají zkoušky pro správní řízení a registraci odrůd. Tato stanice je hlavní zkušební základnou celostátních referátů ČR pro jádroviny, peckoviny,
drobné a skořápkaté ovoce. Stanicí nás provázel Bc. Tomáš Jan.
Dne 4. 7. 2009 naši členové obdrželi čestné uznání od OÚ za dlouholetou činnost
pro obec a spolek. Blahopřejeme.
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Dne 5. 7. 2009 od 9.00 – 18.00 hod. jsme uskutečnili tradiční hodovou výstavu
na CHALUPĚ ZAHRÁDKÁŘŮ. Požádali jsme sv. Petra, aby nám přálo počasí, což
se vyplnilo. Tímto děkujeme. Chovatelé zde měli 33 klecí králíků, 32 klecí holubů,
17 voliér drůbeže, kačenky mandarinky a divoce zbarvené, okrasné slepice
Jokohamky, Japonské křepelky, morčata, zakrslé králíky, 4 voliéry exotů - papoušky,
čínské křepelky, rýžovníky, Amadinu Gouldovou, zebřičky, milované kozičky, ovečky.
Včelaři zde měli pouze poutač-nástěnku, z důvodu vyhlášení Krajskou veterinární
správou pro Zlínský kraj nařízení mimořádných veterinárních opatření při výskytu
nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Přejeme, aby se jim podařilo této nákazy
se zbavit. Neboť víme, že bez včeliček není jablíček.
Zahrádkáři vystavovali výpěstky: květáků, okurek, kedlubnů, hrášku, kopru,
brambor, papriky, rajčat v nádobě, třešní, višní, ostružin, moruší, meruněk, rybíz-bílý,
červený, černý, angrešt, bylinky - oregáno, bazalku, bonsaje, okrasné rostliny, muškáty různých barev, hořec, fuchsie, orchideje, oleandr bílý, červený, tchýnin jazyk a
jiné květiny.
Dle návštěvníků se výstava líbila. Děti obdivovaly králíky- Belgické obry vážící min. 7kg a více, zakrslé,ty si odnesly i domů, holuby Pávíky, Hanácké voláče,
kačenky, exoty, kozičky či ovečky, slepice Hedvábničky nebo Brahmanky vážící min.
4,5 kg a více, Fénix slepice,u kterých kohout dosahuje délky ocasních per až 4 m a
bývá vystavován pouze na celostátních výstavách. Také se líbily květiny,ať už oleandry, fuchsie, orchideje. Ovoce měli možnost ochutnat. Chutnaly hlavně děti. Každé
dítě dostalo sáček bonbonů, dospělí medovinu, po vyčerpání medoviny slivovici,
domácí švestkovici.
Co jsme udělali na CHALUPĚ. Podařilo se nám před výstavou upravit prostory
v průjezdech včetně úpravy stropů. Týden po výstavě jsme zbourali starý a postavili
nový komín ve zpracovně. Ne všechno se nám dařilo hladce, ale i přes problémy
jsme to dokázali. Do září musíme připravit zpracovnu ovoce na sezónu. Vřelý a
upřímný dík patří všem, kteří se podíleli na uvedených pracích i výstavě včetně
dodání výpěstků květin, zeleniny, ovoce; ženám za mytí oken, úklid apod. Děkujeme
L. Adámkové, L. Dostálové, M. Jankové, M. Kolajové, L. Slavíkové, M. Čechovi,
A. Hlavíkovi, V. Milerovi, F. Matyášovi, B. Ovčačíkovi, J. Pecháčekovi, J. Slavíkovi,
Vl. Zapletalovi.
Signalizační zprávy nás upozornily od 2. 7. 2009 na plíseň okurkovou i u tykvovitých, padlí okurkové, slimáky. Sig. zpráva od 15. 7. 2009 nás upozorňuje na obaleče
jablečného, švestkového II. generace , můru zelnou, běláska zelného i řepového.
Tento problém se dá řešit chemicky přípravkem Dimilin 48 SC v koncentraci 0,025%
s ochrannou lhůtou 28 dní.
Výstavní a jiné akce: Hodová ochutnávka vín Želetice –okres Hodonín 24. 7.
2009; FLORIA Věžky 1.-9. 8. 2009 + speciální výstava růží; speciální 39. výstava
mečíků - Šlapanice-orlovna 15.-16. 8. 2009; FLORA Olomouc léto 20.-23. 8. 2009,
expozice ČZS-pavilon A; Země živitelka Č. Budějovice 27. 8.-1. 9. 2009; podzimní
výstava skalniček Pardubice 10.-11. 9. 2009; oblastní výstava spolu se včelaři skleník v Květné zahradě Kroměříž 19.-20. 9. 2009; výstava ovoce, zeleniny, květin,
CHALUPA ZAHRÁDKÁŘŮ Chvalčov 26.-29. 9. 2009; beseda na CHALUPĚ
ZAHRÁDKÁŘŮ 7. 9. 2009 v 18.00 hod. Sig, zprávy + „sazovitost, hořká pihovatost“.
11. 7. Světový den populace, 13..8. je den leváků.
Zahrádkářská poradna v Českém rozhlase 2 Praha, každou sudou středu ve
14.25 hod., a to 8. 7. Sazenice a následná péče o ně – Věra Drábková; 22. 7. Hnojení
a kvalita zahradních plodin – Ing. Miroslav Kalina, CSc.; 5. 8. Africké fialky – Belo
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Jamriška; 19. 8. Množení lilií šupinami – Václav Tyle; 2. 9. Květy americké prérie
– Ing. Ondřej Fous; 16. 9. Závlahy-Budování, údržba, zazimování – Jiří Hlaváček.
Zajímavá fakta – budeme pravidelně zveřejňovat.
Úžasný pohled do minulosti civilizací byl potvrzený moderní vědou o výživě.
Ukazuje se, že to, co bylo jednou nazvané „Doktrina znamení“, bylo neuvěřitelně
správné. Potvrzuje se, že každá potrava má vzhled, kterým se podobá tělesnému
orgánu, nebo má psychologickou funkci a tento vzor se chová jako signál nebo znamení, jaký užitek z potravy má konzument.
Plátek mrkve vypadá jako lidské oko. Zornička, duhovka a paprskovité linky
vypadají jako lidské oko… a skutečně dnešní věda dokazuje, že mrkev zvyšuje cirkulaci krve v oku a funkci očí.
Rajské jablíčko má čtyři komory a je červené. Srdce je také červené a má
čtyři komory. Všechny výzkumy dokazují, že rajčata jsou ta pravá potrava pro srdce
a krev.
Hrozny visí ve shluku, který má tvar srdce. Každý hrozen vypadá jako krevní
buňka a všechny dnešní výzkumy ukazují, že hrozny jsou nesmírně vitalizující potrava pro srdce a krev.
Pár pranostik - Svatý Prokop hřiba nakop. Okolo svaté Markéty jsou bouřky
nasety. Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Výbor ZO ČZS

Ze sportu

Fotbalový oddíl TJ Chvalčov

Ani jsme se nenadáli a už nám začala další fotbalová sezona. Ta minulá skončila
pro všechny čtyři naše fotbalové týmy posledním kolem 14.června s tímto výsledkem:
Muži se umístili v okresním přeboru na skvělém 5.místě, dorostenci skončili v krajské
soutěži na pěkném 10.místě, starší žáci v okresním přeboru dosáhli na 8.místo, když
v podzimní části skončili ve své skupině na vynikajícím druhém místě. Mladší žáčci
obsadili po nekonečném maratonu zápasů celkově 14. příčku. Všem hráčům, od
nejmenších až po dospělé, bych chtěl touto cestou poděkovat za předvedené výkony
na hřišti a za velmi dobrou reprezentaci TJ Chvalčov a celé obce v našem širokém
okolí! Pro stávající sezonu budou reprezentovat náš oddíl družstva mužů v okresním
přeboru, dorostenci v krajské soutěži a mladší žáci v okresním přeboru. Doufáme,
že se jim opět podaří bavit diváky každou druhou neděli na vlastním hřišti a taktéž
ty nejvěrnější fandy, kteří nás jezdí pravidelně podporovat i na hřiště soupeřů! Na
hřišti trénují i hrají také naši bývalí fotbalisté, kteří nemají svoji soutěž, ale účastní se
turnajů „starých pánů“, a to jak v domácím prostředí, tak po okolních hřištích.
Rovněž bych připomenul akce, které proběhly nebo se uskuteční na hřišti během
prázdnin a dovolených. V rámci hodů a oslav spojených s výročím obce proběhl turnaj mužů za účasti Lhotky nad Bečvou, Nových Sadů Olomouc, Hošťálkové a domácích za hojné účasti obecenstva. 31.července jsme pro širokou veřejnost uspořádali
taneční zábavu se známou hudební skupinou Kosovci. 8.srpna se odehrál turnaj
„starých pánů“, a to s mezinárodní účastí. Celé odpoledne zápolila mužstva Nitry
(SK), Mrlínku, Prosenic a domácích legend. 28.srpna nám přijedou zahrát k tanci
i poslechu jiné legendy, a to hudební skupina Expo a Pension. A poslední prázdnino27

vou akcí bude ukončení prázdnin pro děti i dospělé, které má na hřišti pod patronací
oddíl lyžování TJ Chvalčov.
Závěrem bych se rád také zmínil něco málo o mimosportovních aktivitách, které
jsou nedílnou součástí chodu oddílu. Na veřejnosti je totiž spousty dohadů o tom,
proč se tak dlouho vleče přístavba kabin a proč nejsou opraveny staré kabiny ap.
Vysvětlení je zcela jednoduché-nedostatek finančních prostředků. Roční náklady
našeho fotbalového oddílu se blíží třem stům tisícům korun, z toho 80 % těchto
finančních prostředků musíme použít na zajištění všech “provozních“ nákladů, do
kterých patří především náklady na údržbu samotné travnaté plochy, dále pak cestovní náhrady na dopravu vlastních hráčů na zápasy a cestovné rozhodčích. Další
velkou část pohltí samotné odměny rozhodčím v jednotlivých zápasech, které jsou
pevně dané soutěžním řádem. Praní dresů pro hráče všech věkových kategorií je
v současné době taktéž na týdenním pořádku a spolu s náklady za energie, pojištění
majetku a ostatní drobné náklady máme výdajovou stránku pokrytu téměř celou.
Náš rozpočet je vyrovnaný, tzn. že musíme sehnat dostatek finančních prostředků
na pokrytí všech výdajů. Velmi si vážíme dotace, kterou nám ročně přispívá obec
Chvalčov a která je využívána především na činnost mládežnických kategorií. Taktéž
bych chtěl zmínit naše hlavní sponzory (Ermonta, s.r.o.,P-elektro p.Pecháčka,Jibos
p.Bortníka a p.Kubaníka Milana) a spoustu dalších, bez kterých se neobejdeme a
mají rozhodující podíl na příjmové části rozpočtu. Rovněž utržíme při konání tanečních zábav a plesu. Takže proč není vše doděláno podle našich představ?Jednoduše
musíme obracet každou korunu a v první řadě zabezpečit chod oddílu a poté, když
nějaká ta „kačka“ zbude, tak v drtivé většině svépomocí doděláváme přístavbu a
zvelebujeme okolí kabin, i když se to možná zvenčí ani tak nezdá.
A teď už se pojďme věnovat sportovním a kulturním aktivitám na hřišti samotném,
kde vás rádi vidíme při konání nejrůznějších akcí. A jak se říká mezi námi fotbalisty
– sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Za oddíl kopané TJ Chvalčov Jaroslav Maniš,sekretář oddílu

Přiznané dotace v roce 2009
pro obec Chvalčov

Zlínský kraj

Název projektu:
Cena z výběrového řízení:
Schválené dotace:
Poskytovatel dotace:

Zkvalitnění volnočasových aktivit
27.369.206,00 Kč vč. DPH
23.148.029,00 Kč
ROP Střední Morava

Název projektu:
Cena z výběrového řízení:
Schválené dotace:
Poskytovatel dotace:

Rekonstrukce veřejného rozhlasu – II. etapa
236.453,00 Kč vč. DPH
94.000,00 Kč
Zlínský kraj

Název projektu:
Cena z výběrového řízení:
Schválené dotace:
Poskytovatel dotace:

Zkvalitnění vybavenosti lokality Chvalčov - Lázně
441.000,00 Kč vč. DPH
396.900,00 Kč
Státní zemědělský intervenční fond

Obec si váží důvěry a všem poskytovatelům dotací děkuje.
28

Sběratelé, chovatelé a pěstitelé se měli čím chlubit.
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Slovo na konec:
Vnímáš-li život jako problém, ztrácíš jej.
Život není problém, život je magie.
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Lavírovaná kresba od Karla Bubílka na první straně obálky je ulice Na Chaloupkách.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje je 15. října 2009. Za obsah článků
zodpovídají autoři.
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