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Milí čtenáři,
tak už to začalo. Mám na mysli naturalistické fotografie na krabičkách cigaret
a tabákových výrobků. Nařízení, které to s kuřáky zcela jistě myslí „dobře“. Před
časem bylo přidáno na každou krabičku varování o rakovině plic, neplodnosti, sníženém spermatu, ucpávání cév, zvýšení infarktu myokardu, a zjistilo se, že to tak
úplně nezabralo. Takže bylo potřeba přitvrdit. Nápisy, byť napsány nepřehlédnutelným písmem, začali kuřáci s klidem přehlížet. Ovšem takový pěkný obrázek díry
v krku, detail vykotlané, prokouřené dutiny ústní, zoufalé děcko s cigaretou v puse,
embryo v popelníku, nebo vyoperovaný nádor z plic, to už je jiné kafe. To opravdu
jen tak přehlédnout nelze. Ono se z toho jednomu opravdu dělá šoufl. A o to tady
jde. Aby kuřákům bylo šoufl. Takový strach z nádoru nebo výčitka, že zabíjím dítě,
spolehlivě pracuje a urychluje kuřákův konec. Jedná se o pokrytecký experiment,
který má jediný účel, a to vyvolávat strach.
A jsou to právě pocity strachu a provinění, které podporují závislosti. Takže čím
více strachu, tím více se bude kouřit. Kuřáků neubude, naopak. Chytře vymyšlená
hra. Kdyby totiž existovala možnost, že tyto obrázky skutečně zaberou, nikdy by se
na krabičkách neobjevily. Nikdo by to nedovolil! Závislý člověk, jehož neodradí šílené
ceny tabákových výrobků, nemůže odradit žádný obrázek, to je přece všem jasné.
Je to jenom alibismus: „My jsme vám to říkali, že můžete onemocnět, my jsme vás
varovali, je to vaše rozhodnutí, my od vašich rakovin dáváme ruce pryč.“ Ale co chudáci prodejci, kteří třeba ani sami nekouří? Myslel na ně někdo? Jaký bude mít dopad
na jejich zdraví, pokud se denně 8 hodin musí koukat do díry v krku, a třeba 300x
sáhnout po embryu z popela a 300x jim musí být šoufl. Mají si zvyknout, dát výpověď,
nebo co mají udělat? Co všichni ti řadoví zaměstnanci tabákových koncernů, jak ti
k tomu přijdou? Ti normální lidi, kteří pracují za normální mzdy, nekouří a musí jim
denně projít rukama tisíce nádorů plic? Co v tiskárnách, kde se tyto obrázky množí,
kontrolují, evidují?
Ale byznys je byznys, a aliby pro špinavý byznys se vždycky hodí. Toto není skutečný zájem, aby společnost přestala kouřit. Kam bychom taky přišli? Odkud bychom
brali obrovské sumy z daní tabákových výrobků? A kdybychom už měli být důslední,
proč právě cigarety? Nechci se kouření zastávat, vím, že je to velký problém, ale měli
bychom si uvědomit, že to není zdaleka jediné nebezpečí, se kterým se potýkáme.
Co takhle na vychlazenou sedmičku bílého ryzlinku namísto trsu hroznů, či malebného sklípku, nalepit detail cyrhózy jater v pokročilém stádiu? Na lahvi rumu místo lodičky by mohla plavat propitá slinivka a na každém pivu fotografie dementního notorika,
který se v léčebně pohybuje s přilbou na hlavě. A tím to zdaleka nekončí. Proč na
nás na každém kilu vepřového masa nekouká tukem ucpaná aorta, pěkně zblízka,
abychom viděli, jak je to nebezpečné, proč není na každém kuřeti fotka zbytnělých
štítných žláz následkem předávkování hormony, které s kuřetem dostáváme do
těla? Proč není na kapotě BMW tapeta mrtvého děcka, které hasiči vyproštují zpod
kola? Obrázky na motorkách, to by byla terve síla. Ale on i takový obyčejný mobil
udělá svoje, a nařízení, které by přikázalo, že si nikdo nekoupí mobil bez obrázku
narušeného mozku, by nebylo od věci. A co třeba prostitutky? Proč nenosí na čele
vytetovaný syfilis nebo umírajícího na AIDS. Proč ubohé spotřebitele nikdo nevaruje?
Varování by mělo být všude! Pěkně na každém kroku, aby se nám žilo klidněji a lépe.
Někdo může namítnout, že autem jezdit musíme, ale kouřit nemusíme... Přitom
tisíce let autem nejezdil nikdo a přežili jsme. Takže nemusíme. Chceme. Jsme na
autech závislí, stejně jako kuřáci na cigaretách. Ale teď vážně, nekuřme, je to vážně
zabiják. Ale když už kouříme, tak bez výčitek, strachu či pocitů viny. Tyto emoce
mohou být totiž pro zdraví škodlivější než samotný oxid uhličitý, dehet a nikotin.
Hezký podzim.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 8. 8. 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o odměně Ing. Pastrnka, architekta, který pracuje při opravě kulturního domu.
o Dodatku smlouvy s firmou K+S, s.r.o. Kroměříž, která je dodavatelem Relaxační
tělocvičny. Dodatek řeší vyjmutí stavby lanové dráhy.
o uzavření smlouvy na další opravy místních komunikací v obci s firmou Grande
solution s.r.o. se sídlem Sokolská tř. Moravská Ostrava, Ostrava, za cenu
849 100,--Kč.
a nemá námitky proti zveřejnění volební reklamy v obecním zpravodaji pro Stranu
Svobodných a soukromníků.
o předání stížnosti pana Gregora na neudržovaný travnatý pozemek parc. č. 105
v k.ú. Chvalčova Lhota, odboru Životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem.
o podání podnětu Stavebnímu úřadu v Bystřici pod Hostýnem na opravy v domě
č.p. 470.
a doporučuje ZO schválit plnohodnotné požární zabezpečení v kulturním domě.
o zveřejnění záměru na směnu pozemků parc.č. 453/4 a 455/3 v k.ú. Chvalčova
Lhota, oba o výměře 84 m2 s panem Ladislavem Procházkou za obecní pozemek
parc.č. 455/1 o výměře 97 m2.
a doporučuje ZO schválit nové ceny za podlahy, zábradlí, zbudování a vybavení
kuchyněk.
a) o úhradě skákacího hradu se skluzavkou pro dětský den, v částce 6 000,--Kč,
který bude na hřišti TJ dne 20.8.2016 v době od 13.00 hodin.
b) o pronájmu hřiště TJ na 2.9.2016 pro Mlékárnu v Bystřici p.H.
o zájezdu pro seniory dne 8.9.2016 do Valtic a Žarošic.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 15. 8. 2016

•
•
•
•

•
•

Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.06.2016 do 15.08.2016.
a schvaluje rozšíření údržbových prací v kulturním domě včetně instalace slaboproudu, elektronického zabezpečovacího systému, elektronického protipožárního
systému a rozšíření stavebních prací, při odebrání nákladů na opravu stropů a
podlah ve 2. NP, což způsobí navýšení rozpočtu o 600 000,00 Kč vč. DPH a bude
řešeno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelskou firmou TZB stav
s.r.o. Chvalčov.
a schvaluje vybavení kuchyněk v kulturním domě a jejich inventáře včetně nábytku pro posezení v 1. NP v ceně do 810 000 tis. Kč vč. DPH
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 v projednaném znění.
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•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 12/2016 ze zasedání ZO Chvalčov dne 23.06.2016.
Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební
úpravy KD Chvalčov“ s firmou TZB stav s.r.o., Chvalčov, IČO: 29351634.

Návrh na usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 9. 2016
RO projednala a rozhodla:
• o úhradě projektu pokračující kanalizace v Dubinách, včetně všech smluv, které
jsou potřebné pro provedení stavby.
• o nákupu cisterny na pitnou vodu s podvozkem za cenu 236 000,--Kč, v plné
výbavě.
• o nákupu motorové pily s teleskopickou tyčí na prořez větví ve výškách.
• o údržbě pozemku parc.č. 364/58 v k.ú. Chvalčova Lhota, pracovníky obce.
• o objednávce revize a oprav obecního rozhlasu firmou Empemont s.r.o. Rožnov
p.R.
• a zamítá nákup zahradních kompostérů pro rodinné domky.
• a souhlasí s vjezdem vozidel nad 6 t. na MK, která leží na parc.č. 622/4 v k.ú.
Chvalčova Lhota. Toto povolení platí pro firmu OMIX s.r.o. na dobu do 30.09.2016.
• vydala kladné stanovisko pro činnost Domina Zlín na podání žádosti o dotaci na
činnost.
• o oslovení 3 firem na zhotovení regálů pro knihovnu.
• a objedná zhotovení podlah v KD z došlých nabídek firmě COLORMAT Zlín s.r.o.
Prštné.
• o rozšíření obytné plochy nemovitosti č.p. 845.
• a postoupí žádost Matice svatohostýnské o odprodej stánku č. ev. 8 na Sv.
Hostýně zastupitelstvu obce.
• o zveřejnění záměru o právu provést stavbu přes část obecního pozemku parc.
č. 89/1 pro stavbu vodovodu do nemovitosti č.p. 569 .
• o nákupu židlí pro zařízení v KD od firmy KORYNA a.s. z Frenštátu pod
Radhoštěm.
• o objednávce na dokončovací práce na úpravě vjezdu a okolí obecní garáže
Na Říce firmě MG Construction s.r.o. za cenu 85 043,--Kč.
• o dodávce rolet pro KD od firmy SOLAR-Technik s.r.o. Fryšták.
• o dodávce a zhotovení nerezových věšáků do šatny KD od fa. Petr Juráň.
• o oslovení 3 stolařských firem na dřevěné doplňky pro KD.
• o zadání dodávky závěsů, záclon a garnýží pro KD dle katalogů a nabídek. Výběr
provede Ing. Pastrnek.
• o výběrovém řízení na dodavatele 2 kuchyní v KD. Nabídka bude zaslána včetně
CD, dle návrhu Ing. Arch. Uhrmachra.
• o zhotovení svodnice nad odpadovým centrem.
• o příspěvku ve výši 40 000,--Kč na dovybavení oddělení „Následné péče“
v nemocnici Kroměříž.
• a doporučuje ZO nákupy, odprodeje a směny pozemků, dle návrhu firmy GEOTOM
s.r.o., tak aby se pokračovalo v narovnání vlastnictví mezi obcí a občany.
• o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě p. Miluši Krčové na dobu 5 let.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

o ukončení nájemní smlouvy v obecním bytě k 30.09.2016 na základě žádosti
Ing. Svobodníkové.
o žádosti – stížnosti majitelů rekreačních nemovitostí na Pasekách, na ničení soukromých pozemků divokým prasaty. Žádost – stížnost bude předána Životnímu
prostředí Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem.
a) o přerušení provozu MŠ a Školní družiny ve škol. roce 2016/2017 dle žádosti
ředitele příspěvkové organizace. Vše bude mít ZŠ a MŠ na svých webových
stránkách a budou s nimi seznámeni všichni rodiče.
b) souhlasí se smýcením vzrostlého smrku v areálu ZŠ a MŠ, včetně ořezu stromů.
a doporučuje ZO směnu pozemků parc.č. 453/4 a 455/3 o společné výměře
84 m2 za obecní pozemek parc.č. 455/1 o výměře 97 m2, všechny v k.ú.
Chvalčova Lhota.
a doporučuje ZO odprodat manželům Končitíkovým část obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov cca 44 m2.Všechny náklady budou hradit žadatelé.
o pronájmu části obecního pozemku parc. č. 359/23 o výměře 270 m2 v k.ú.
Chvalčov manželům Kynclovým na dobu 10 let za cenu 1,--Kč za m2 a kalendářní
rok.
o zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 372/21 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře 420 m2 Ing. Haně Svobodníkové.
o zveřejnění záměru na právo provést stavbu pro Český zahrádkářský svaz ve
Chvalčově do pozemku parc.č. 645/2 v k.ú. Chvalčova Lhota. Je zde záměr zbudování plynovodní přípojky na parc.č. st. 33/3 v k.ú. Chvalčova Lhota.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
informaci o zřízení Destinačního managementu v okr. Kroměříž, který bude příjemcem dotací pro turistický ruch.
podpis smlouvy s Krajským úřadem Zlínského kraje na poskytnutí dotace na realizaci projektu Změna č.1 územního plánu Chvalčov, ve výši 51 000,--Kč.
fa Ekodril s.r.o. oznamuje, že budou na pozemku parc.č. 183/4 v k.ú.Chvalčov
zahájeny hydrogeologické práce.
a jmenuje do projektu MAS Podhostýnsko „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ aktivisty do školství a vzdělávání - Mgr.
Zdeňka Hnilu, do volnočasových aktivit - Bc. Jaroslava Maniše, do sekce úředníci
státní správy - Andreu Zábranskou a za zřizovatele školských zařízení - starosta,
Ing. Antonín Stodůlka.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 19. 9. 2016
RO projednala a rozhodla:
• a) o nákupu židlí pro „bufet“ v kulturním domě v počtu 40 ks za cenu 2 541,--Kč
za kus, včetně DPH. Židle dodá KORYNA a.s. Frenštát pod Radhoštěm.
b) o nákupu židlí stejného typu pro knihovnu Chvalčov v počtu 10 ks za výše
uvedenou cenu.
c) 8 ks stolů, kus za 4 000,--Kč. Dodavatel RŠ-nábytek, Křtomil.
• o výběru nejlevnějšího dodavatele na zhotovení 2 kuchyní v kulturním domě.
Dodavatelem bude RŠ – nábytek, Křtomil.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o objednávce vybavení šatny v KD nerezovými stojany , včetně věšáků na tašky.
Kapacita šatny bude zachována. Dodavatelem bude fa. Juráň za cenu 82 400,-Kč.
o úpravě zábradlí v KD -proti projektu, kdy při východu z knihovny bude lepené
sklo z bezpečnostních důvodů, protože se zde pohybují děti. Cena se navyšuje
o 7 300,--Kč.
a souhlasí s navýšením ceny za malby stěn v KD, z důvodu seškrabání starých
maleb. Cena bude podle metrů ošetřených zdí, se souhlasem TDI.
o právu provést stavbu do obecního pozemku parc.č. 89/1 v k.ú. Chvalčova Lhota
pro zbudování vodovodní přípojky do č.p. 569 paní Emilie Šigutové.
o provedení opravy čerpací jímky u č.p. 58, dle znaleckého posudku, odbornou
firmou.
a zamítá zhotovení přístřešku na sypké materiály u garáží Na Říce v tomto roce.
o opravě podlah v KD -II. nadzemní podlaží za cenu 220 000,--Kč, dodavatelem
je firma COLORMAT spol. s.r.o.
o předání stížnosti na neurovnané sousedské vztahy v domě č.p. 798 komisi
k projednávání přestupků Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem.
o pokračování v opravách místních komunikací firmou Poklop systém s.r.o.
o dovybavení prostor KD dřevěnými doplňky.
o úhradě faktury za statické posudky na čerpací jímky.
o pronájmu obecního bytu panu Zdeňku Spieglovi v domě č.p. 474 na dobu 3 let.

•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
dovybavení interiéru opravené části KD textiliemi dle návrhu Ing. Pastrnka.
o provedeném oplocení čerpací jímky na Sv. Hostýně, včetně předání klíčů.
informaci o proběhlé schůzce se zhotovitelem rekonstrukce Územního plánu.
Dotace na tuto akci bude vyúčtována do 30.11.2017.
informaci o zveřejňování údajů o veřejných zakázkách.
nformaci o proběhlé schůzce se zástupcem firmy Energie PRO.

•

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledních měsících probíhají výkupy, prodeje a směny pozemků v ulicích Pod
Hostýnem, Pod Matůškem, Chrástka a Kroužky v těch případech, kde není pozemková dražba v pořádku. Přípravné práce a podklady pro jednání zastupitelstva provádí
na objednávku firma GEOTOM s.r.o. Bystřice pod Hostýnem. Vlastníkům dotčených
pozemků jsou zasílány dopisy s upozorněním na zjištěný stav, na základě kterých
probíhají individuální pohovory. V některých případech se mohou objevit chyby způsobené v minulosti například při zapisování pozemků do katastru nemovitostí. S každým vlastníkem sporného dotčeného pozemku proběhne jednání, jehož výsledkem
bude oboustranně vyhovující řešení. Víme, že dohady o pozemcích mohou být citlivým tématem, proto obec postupuje uvážlivě. Obecním zájmem i zájmem vlastníků je
nastolení právně nezpochybnitelného stavu. Případné odprodeje obecních pozemků
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podléhají ustanovením zákona o obcích, proto se může celý proces zdát zdlouhavý.
Náprava pozemkových nesrovnalostí bude pokračovat i v jiných částech obce do
konce roku 2017.
Věřím, že se podaří vyřešit mnoho starých hříchů a nejasností k všeobecné spokojenosti.
Přeji všem občanům pěkné podzimní počasí a energii k zvládnutí přechodu na
zimní čas.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Matyas ŠVÁB
Vanesa JELÍNKOVÁ
Jessica ŠÍMOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Uzavřené manželství:
Vojtěch KOVAŘÍK
Magdaléna DOSTÁLOVÁ

manželství uzavřeno 10. 09. 2016

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Ing. Josef SKÝPALA
Martina VÍTKOVÁ

92 let
48 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Diamantová svatba
Diamantovou
svatbu
oslavili v sobotu 1. října
v naší obřadní síni manželé Antonín a Otilie
KOTASOVI. Před šedesáti lety, dne 29. září 1956,
když poprvé navlékli své
snubní prsteny, si slíbili, že
spolu půjdou po všechna
léta věrně a upřímně ve
vzájemném porozumění a
lásce.
Slavnostního obřadu se
zúčastnili nejen jejich děti,
vnoučata, pravnoučata, ale
i další příbuzní a známí.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, radosti a spokojenosti nejen
v kruhu svých nejbližších.

Co bychom měli vědět
Změna ve vedení Podhostýnského mikroregionu
Dne 24. června 2016 na členské schůzi Podhostýnského mikroregionu v prostorách obecního úřadu v Osíčku proběhla volba nového předsedy PMR. Po odstoupení
dosavadního dlouholetého předsedy pana Václava Smolky, starosty Osíčka, byl
novým předsedou zvolen pan Milan Šindelek, starosta obce Komárno. Zároveň bylo
obměněno složení předsednictva, kdy pan Mgr. Pavel Malének, místostarosta města
Bystřice pod Hostýnem zůstává místopředsedou mikroregionu, dalšími členy jsou
Petr Horáček, starosta Podhradní Lhoty, Václav Smolka, starosta Osíčka a Antonín
Stodůlka, starosta Chvalčova.
Panu Smolkovi náleží poděkování za úspěšné vedení (za jeho působení byla
mimo jiné postavena rozhledna na Kelčském Javorníku) a panu Šindelkovi nezbývá
než popřát zdraví, nadšení a úspěch v nové roli.
Všechny funkce ve vedení PMR jsou čestné, bez nároku na odměnu.
Po úspěchu se stavbou rozhledny bude činnost Podhostýnského mikroregionu
zaměřená více na podporu turistického ruchu, ale i na další rozvojové záměry.
Aktuálně je PMR účasten na projektu Svazu měst a obcí ČR se zkráceným názvem
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Centrum společných služeb, díky němuž přijal na dotaci jednu pracovní sílu, paní
Michaelu Hegarovou, na pozici specialista na rozvoj mikroregionu. Náplní práce je
zajišťování společných potřeb obcím PMR.
Současná činnost organizace souvisí s cestovním ruchem, aktivní je projekt bílé
stopy na údržbu běžeckých tratí pro zimní lyžování, ve stadiu přípravy je výroba
turistických map PMR, propagačních materiálů, projekt na zmapování cyklotras, prezentační soupis nabídky ubytování, stravování, služeb a atraktivit naší oblasti. Cílem
je vylepšit podmínky pro podnikatele v oblasti rekreace a turismu i v dalších oborech.
Ing. Antonín Stodůlka

Informace o stavbách a údržbách obecního majetku
pro druhé pololetí 2016
Stavební práce na Relaxační tělocvičně byly zahájeny se zpožděním pro nevyjasněné nároky subdodavatelů zhotovitelské firmy. Bylo rozhodnuto, že společnost
„Lesní tělocvična Chvalčov“ provede projekt bez lanové překážkové dráhy, kterou
obec poptá u jiného dodavatele a v tom smyslu bude i upravena smlouva. Dokončení
stavby se posune do konce září, lanová dráha zřejmě bude až na jaře příštího roku.
Rozhodnutím zastupitelstva obce byly odloženy některé plánované investice
s tím, že prostředky budou použity na celkovou opravu přední části kulturního domu.
Stavbu provede firma TZB stav s.r.o. se sídlem ve Chvalčově, vítěz z výběrového
řízení za 3,5 milionu Kč. Náklady budou ve skutečnosti vyšší o některé práce vyvolané stavem objektu a dalšími požadavky investora, jak je uvedeno ve zprávě ze
zasedání rady obce a z usnesení zastupitelstva. Technický dozor a koordinaci bezpečnosti vykonává Ing. Vítězslav Študent, na řešení interiérů spolupracuje pan Ing.
arch. Ladislav Pastrnek, renomovaný architekt. Termín dokončení 11. listopad 2016.
Probíhají práce na Změně č. 1 územního plánu. Projekt byl podpořen částkou 51 000 Kč z prostředků Zlínského kraje. Nelze bohužel vyhovět žadatelům
o stavbu domů mimo zastavitelné území, protože obec dosud nemá naplněné současné rozvojové plochy. Existuje možnost neobsazené plochy zrušit, pokud vlastníci
pozemků po dobu pěti let neučinili kroky k jejich zastavění. V této etapě k rušení rozvojových ploch obec nehodlá přistoupit, v dalším období to však může být aktuální.
Garáž na Říce je zkolaudována, do podzimu bude ještě opraveno oplocení včetně
brány a upraven vjezd.
Proběhly opravy povrchů vozovek v ul. Na Kůtku a Dědina a plošně opravy
nevyhovujících kanalizačních poklopů ve vozovkách. Nový povrch má komunikace
od mostu Za Humny k odpadovému centru, ulička u Wágnerového, část ulice Pod
Dubinou a úsek vozovky mezi hlavní silnicí a mostem v ulici Na Kůtku včetně křižovatky u vjezdu do areálu zemědělského družstva. Poškozené části v ulici Javornické
budou dokončeny v měsíci říjnu. Každá uvedená oprava je provedena jinou technologií podle zatížení a důležitosti komunikací a možností obecní pokladny. V příštím
roce budou opravy cest pokračovat ve větším měřítku.
V letošním druhém pololetí a během příštího roku budou probíhat výkupy a prodeje pozemků v ulici Kroužky, Chrástka, Pod Hostýnem a Pod Matůškem i v dalších
částech obce, kde není v pozemkové držbě pořádek.
Ing. Antonín Stodůlka
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Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb
do Zastupitelstva Zlínského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR,
které se konaly ve dnech 7. – 8. října 2016
Okrsková volební komise pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a pro
volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7.-8.10.2016 pracovala v počtu
12 členů.
Složení komise bylo následující:
zapisovatelka:
Andrea Zábranská
předseda:
Josef Dostál
místopředseda: Jarmila Trňáková
členové:
Michaela Fojtíková (delegována koalice Svobodní a Soukromníci)
Robert Hampl (delegován hnutí Svoboda a přímá demokracie)
Irena Kalabusová
Petr Mikulín (delegován Občanská demokratická strana)
Veronika Miškayová (ANO 2011)
Viera Sedlaříková
Marie Sobková (delegována KSČM)
Ing. Hana Svobodníková a
Zdeněk Zycháček.
Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali funkci v souladu s ustanovením § 17, odst. 4), zákona č. 130/2000 Sb. (zákon o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
a v souladu s ustanovením § 14 e, zákona č. 247/1995 Sb., (zákon o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů).
Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje ve volebním okrsku CHVALČOV:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů:
1407
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
517
Počet odevzdaných platných úředních obálek:
516
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
506
K volbám do zastupitelstva kraje se dostavilo 36,74 % voličů
Pořadí jednotlivých volebních stran včetně počtu platných hlasů:
umístění
politické
strany
v okrsku

název strany

počet odevzdaných
platných
hlasů
celkem

volební
účast
v%

vylosované
číslo
politické
strany

1

ANO 2011

106

20,95

30

2

Občanská demokratická strana

87

17,19

2

3

Česká strana sociálně demokratická

54

16,79

12

11

4

Křesťanská a dem. unie – Československá strana lidová

85

10,67

24

5

Komunistická strana Čech a Moravy

50

9,88

37

6

Svoboda a přímá demokracie – Tomio
Okamura /SPD/

47

9,29

48

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

20

3,95

34

8

Otevřený kraj

18

3,55

76

9

Svobodní a Soukromníci

15

2,96

52

10

NEZÁVISLÍ

13

2,57

68

11

TOP 09

2

0,40

32

12

Stran Práv Občanů

2

0,40

71

13

Koruna Česká /monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska/

2

0,40

26

14

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

2

0,40

67

15

Národní demokracie

1

0,20

41

16

Úsvit – Národní koalice

1

0,20

89

17

Moravané

1

0,20

45

18

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A
SLEZSKA

0

0

81

19

Koalice Republikánů Miroslava Sládka,
Patriotů České republiky a HOZK

0

0

70

20

Dělnická strana sociální spravedlnosti –
Imigranty a islám v ČR nechceme!

0

0

75

506

100,00

---

Celkem

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku
CHVALČOV:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných platných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
K volbám do senátu parlamentu ČR se dostavilo 36,08 % voličů
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1405
507
503
484

umístění
kanditáta

1.

Příjmení, jméno, titul

Mgr. Šárka JELÍNKOVÁ

počet odevzdaných
platných
hlasů
celkem

151

název politické strany

KDU-ČSL

2.

Ing. Jan HAŠEK

74

ANO 2011

3.

Mgr. Daniela HEBNAROVÁ

50

ODS

4.

Ing. Bc. Eva BADINKOVÁ

46

KSČM

5.

Mgr. Vojtěch ŠKRABAL

45

Starostové a nezávislí

6.

Bc. Jaroslav CHMELAŘ

41

ČSSD

7.

Zdeněk ZLÁMAL

35

Nezávislí

8.

Ing. Petr ŠICO

23

Koruna Česká

9.

PhDr. Mgr. Josef NOVÁK
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Strana Práv Občanů

Celkem

484
Andrea Zábranská
zapisovatelka OVK Chvalčov

Zprávičky z Domina
Krásné podzimní dny nám stále ještě připomínají léto, které jsme v Dominu prožili
jako každý rok ve znamení příměstských táborů. Asi stovka dětí měla možnost prožít
spoustu zajímavých her, soutěží, tvoření, různých výletů, poznat nové kamarády a
zažít nová dobrodružství. Jako vše krásné nám i léto rychle uteklo a od začátku září
máme opět otevřeno a probíhají pravidelné aktivity.
KLUBÍČKO -

motorická cvičení pro rodiče s dětmi. Ve čtvrtek od 9:00 hod. pro děti
od 1,5 roku a v pátek od 9.00 hod. pro děti od 1 roku.

ŠIKULKA -

kroužek pro rodiče s dětmi naplněný z části cvičením a z části
výtvarným tvořením. V pondělí od 9:00 hod pro děti od 2 let a odpoledne od 16:00 hod. pro rodiče s děti od 3 do 6 let.

TVOŘÍNEK -

výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let v úterý od 16:00 hod.

MINIŠKOLKA - dopolední školička pro děti od 1,5 roku. První zvykání na kamarády
v malém kolektivu. Školička bývá v úterý a ve středu od 8:00 do
11:30 hod.
Prostor pro dovádění dětí a setkání maminek je v herně ve středu a čtvrtek od
15:00 do 18:00 hod. Mimo pravidelné aktivity připravujeme i různé akce.
První nás čeká KULIČKOHRANÍ – odpoledne plné her a tvoření inspirované kuličkami bude ve středu 12.10. 2016 od 16:00 hod.
Krásný a inspirativní podzim přeje
Elen Egerová
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Zprávy ze stacionáře
Dne 27. září proběhl u příležitosti Dne Charity v denním stacionáři Den otevřených dveří spojený
s posezením u cimbálu. Všichni
návštěvníci měli možnost si
od 14:00 hodin prohlédnout prostory, informovat se o službě a
zhlédnout prezentaci fotografií a výrobků z aktivizační činnosti spolu s klienty. Následné
posezení s malým občerstvením nám velmi zpříjemnily děti svým bezmála hodinovým vystoupením, na kterém,

a to jistě mluvím za všechny přítomné, byla vidět nejen pilná příprava, ale
i radost…
Odpoledne bych chtěla zhodnotit jako velmi povedené. Nejenom díky nádhernému počasí, které nám skutečně přálo. Díky všem návštěvníkům a klientům, pro které
jsme tento program vytvořili a kteří nás svým překvapivým zájmem povzbudili do
další činnosti. A velké díky p.Müllerové - vedoucí nácviku, p. Cahlíkovi - vedoucímu
cimbálové muziky a všem účinkujícím z Dětského valašského souboru Malá Rusava.
Těším se na další podobnou akci a děkuji za podporu.
Za pracovníky Denního stacionáře
Vladimíra Procházková
14
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Okénko nejen do školy

Berušky a sluníčka – to je naše školička

Léto nám uběhlo jako voda a je tu nový školní rok.
MŠ má na školní rok 2016/2017 zapsáno 44 dětí (plná kapacita). S dětmi pracuji
paní učitelky - Ludmila Pecháčková (vedoucí učitelka), Jiřina Tillerová, Stanislava
Jurásková a asistentka pedagoga Jekatěrina Chlápková.
Třídu Berušek navštěvuje 23 dětí ve věku 2,5-4 let.
Třídu Sluníček navštěvuje 21 dětí ve věku 4-7 let, z toho 17 předškoláků.
Na začátku školního roku se děti ze třídy Sluníček zúčastnily Mezinárodního sochařského sympozia v Bystřici pod Hostýnem a vytvořily si dřevěná lízátka.
V září nás navštívil pan Taraba s divadelním představením „Pták Ohnivák a liška
Ryška“
V nejbližší době nás čeká:
• Sběr papíru
• Návštěva výstavy ovoce a zeleniny na Chalupě zahrádkářů
• Pouštění draka
• Sběr přírodního materiálu
• Návštěva logopedky Mgr. Kaderkové
• Maňáskové divadlo paní Marie Janečkové

Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola
„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle ... musíme je mít a milovat a vychovávat
co nejlépe, a jinak je nechat na pokoji.“
J. W. Goethe
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První školní den

Naše plány:
Podzim
sběr starého papíru, večerní přechod Hostýnských hor, zahájení činnosti zájmových kroužků, dopravní hřiště 4.ročník, čtvrtletní písemné práce, Noc na zámku,
Chvalčovský advent
Zima
Vánoční muzicírování, Mikulášské odpoledne, zimní olympiáda, plavání 3. a 4. ročníku v Přerově, dětský karneval, filmový ples, pololetní písemné práce, vysvědčení
Jaro
zápis do 1.třídy, Chvalčovský šmigrust, sběr starého papíru, McDonald cup v kopané, vybíjená, Filipojakubská noc, ukončení činnosti zájmových kroužků, dětský den,
Den matek, atletické závody, koncert skupiny Marbo, školní výlety, Ahoj školo
Nebojsa hostýnský
V úterý 27.9. proběhl již dvanáctý ročník oblíbeného přechodu Hostýnských hor.
Tentokrát jsme vyjeli na Tesák a přes Klapinov a Rožnovjačku sešli k tradiční cílové stanici u Stodůlků, kde nás hostil pan starosta se svou ženou. Paní Stodůlková
nabídla své výborné koláče, pan starosta čaj, kávu a švestkový likér. Samozřejmostí
bylo hromadné opékání špekáčků. Letos se noční procházky zúčastnilo neuvěřitelných 104 Nebojsů + 3 psi ochránci. A nakonec nám náladu nezkazil už téměř tradiční
problém s dopravou.
Děkujeme Veronice Miškayové za výrobu samolepek Nebojsů!
ZH, noční horský vůdce
Přeji všem dětem a rodičům klidný školní rok.
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Zdeněk Hnila

Různé
PROSÍME OBČANY,
kteří odvážejí KOVOVÝ ODPAD do sběrných surovin, aby poskytovali na Obecní
úřad k okopírování přejímací list za MNOŽSTVÍ odevzdaného kovu (lístek, který
Vám vystaví sběrna). Údaj o množství odevzdaných kovů v roce 2016 je potřebný
pro evidenci firmy EKO-KOM a.s.
Tento doklad ovlivní finanční odměnu přijatou do rozpočtu obce Chvalčov za třídění odpadů ve prospěch VŠECH OBČANŮ.
Třídění odpadů OVLIVŇUJE VÝŠI POPLATKU, KTERÝ PLATÍTE.

Odpady
Vážení občané, chtěli bychom vám poděkovat za řádné třídění odpadů. Srovnámeli čísla z loňského pololetí a z letošního roku, stoupl objem tříděného odpadu téměř
dvojnásobně. Chtěli bychom vás také informovat, že v posledním čtvrtletí tohoto
roku přibude nový kontejner na textil v ulici Na Kamenci. Pravidelná sbírka Diakonie
proběhne po rekonstrukci Domu kultury, o termínu budete včas informováni.
Název odpadu

Množství (t)
2016

2015

Papírové obaly

6,65

2,79

Plastové obaly

9,67

5,08

Skleněné obaly

8,40

4,33

133,08

122,21

Směsný komunální odpad

Výzva:
Kroměřížská nemocnice, a. s. ( transfuzní a hematologické oddělení)

Hledáme dárce krevní plazmy
Víte, že krevní plazmu může darovat každý zdravý člověk ve věku 18-65 let?
Z lidské plazmy se vyrábějí léky v celé Evropě, které zachraňují lidské životy.
Také u záchranné služby a při operacích je plazma nepostradatelná.
Plazmu můžete darovat až 25 krát do roka, protože se v krátké době obnovuje.
Dárci plazmy mají pravidelné zdravotní prohlídky.
Po odběru dárce obdrží poukázku na občerstvení, potvrzení do zaměstnání
a poukázku na odečet odběru k daňovému přiznání. Odběr je chápán jako dar
v ceně 2000 Kč.

Odběrové dny: po telefonickém objednání na čísle 573 322 417
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AKCE Chvalčov:
ADVENTNÍ INSPIRACE proběhnou během víkendu 18-20. listopadu.
Výstava bude zahájena v pátek 18.11. v 17 hodin a bude pokračovat v sobotu 19.11.
i v neděli 20.11. 2016.
Srdečně zveme všechny zájemce do čerstvě opraveného kulturního domu, kde se
opět setkáme s prodejci, kulturou, tvořeníčkem. Vše v duchu adventu a Vánoc.
ŽIVÝ BETLÉM se letos otevře 17. prosince, opět za obecním úřadem. Těšíme se
na Ježíška i na vás.

Akce v okolí:
FILM JANO KOEHLER
Město Bystřice pod Hostýnem Vás zve do bystřického Kina Klub Sušil na projekci magického dokumentu Ondřeje Sovíka JANO KOEHLER. Projekce a beseda
s tvůrci filmu i oběma restaurátory se uskuteční v pondělí 24. října 2016 v 18 hodin
v Kině Klub Sušil Bystřice pod Hostýnem. Vstupné 50 Kč. Tvorbou Jano Koehlera a
především unikátními mozaikami Křížové cesty na Hostýně nás provází restaurátoři,
manželé Paříkovi. Hlas vypravěče filmu propůjčil Miroslav Táborský. Ve filmu byly
použity fotografické prvky Jana Mageta.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN- Včelín
V době podzimních prázdnin, tj. 26.- 27.10. 2016 pořádáme příměstský tábor spojený
s výletováním. Prožij podzimní prázdniny akčně a poznej to nejzajímavější z okolí.
Zavítáme do našeho krajského města Zlín, kde v rámci interaktivního programu
poznáme svět i sama sebe všemi smysly. Další den nás čeká sportování ve venkovním areálu Laguna Přerov. V případě deštivého počasí zavítáme do přerovského
muzea, kde se dozvíme, jak k nám lovci mamutů přiletěli "dymníkem", nebo se
pobavíme nad veselými příběhy ze školních lavic staré školy. Děti můžete přihlašovat
telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři SVČ Včelín, tel. 731 162 816.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Hranická taneční škola pořádá ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ. Kurz je vhodný pro páry každého věku, výuka od základů. První hodina proběhne ve čtvrtek
27. října 2016 od 19.00 do 21.00 hodin ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod
Hostýnem. Počet lekcí: 5+1. Přihlášky a informace na www.tumpach.eu, uzávěrka
přihlášek 17. října 2016.
BESEDA SE ZDEŇKEM TROŠKOU
Ve čtvrtek 3. listopadu od 19.00 hodin proběhne ve svátečním sále bystřického
zámku Beseda se Zdeňkem Troškou. Od 17. října od 8.00 hodin bude zahájen předprodej v Městském informačním centru Bystřice pod Hostýnem.
DUŠIČKOVÝ POCHOD S JÍZDNÍMI DRAGOUNY
Klub vojenské historie francouzského císařství ve spolupráci s městem Bystřice
pod Hostýnem pořádá 5. 11. 2016 tradiční dušičkový pochod. Letošní ročník bude
i připomenutím 210 let od založení vojenského špitálu, který byl po bitvě u Slavkova
zřízen v místním zámku, a připomene také 10. výročí vybudování památníku na
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místě bývalého bystřického hřbitova. Trasa letošního pochodu povede z Dřevohostic
do Bystřice, s krátkou zastávkou v Lipové. Do Bystřice na náměstí vojáci dorazí mezi
13.00–13.30 hod. V 15 hodin se vydají k mohyle na bývalém hřbitově, kde položí
věnec jako vzpomínku na zemřelé. Akce se zúčastní členové bystřického klubu
vojenské historie, vojáci v dobových uniformách rakouské armády z Ostravy a poprvé
i dragouni z Němčan na koních.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Středisko volného času Včelín pořádá v úterý 8. listopadu pro všechny děti a rodiče
podzimní slavnost USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Sraz všech broučků a berušek v 17.00
hodin na Masarykově náměstí. Nezapomeňte na lucerničky nebo lampióny! V zahradě SVČ Včelín bude připraven doprovodný program - soutěže s odměnou, teplý čaj
na zahřátí a táborák - špekáčky s sebou (jablíčka na opečení dostanete od nás).
TAJEMSTVÍ PYRAMID V BOSNĚ
Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem Vás zve na přednášku TAJEMSTVÍ
PYRAMID V BOSNĚ, která se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016 v 17.30 hodin.
Pokud jste nevěděli, že v Evropě máme také pyramidy a dokonce ještě vyšší a starší
než kdekoliv jinde na světě, přijďte si poslechnout více o tomto tajemném místě...
Přednáší Radek Kubla.
COMMEDIA FINITA
Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na divadelní představení COMMEDIA
FINITA, které se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016 od 19.00 hodin v Kino Klub
Sušil. Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.
Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech umělkyně, ale především o závisti a malosti,
které jako důvěrné známé provázejí i naše životy. Účinkují: Anna Kulovaná, Valérie
Zawadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková, Karel Soukup. Autor: Viktorie
Hradská. Režie: René Přibil.

Naše příspěvky
Něco podzimního ...i jiné zážitky
Někde jsem četla, že spolehlivým nositelem vzpomínek jsou vůně. Něco na tom
bude, už mnohokrát jsem si to na sobě ověřila. Naposled nedávno při vyjížďce na
kole. U posečených obilných lánů se mi vynořily vzpomínky na rozpálené letní dny
před mnoha - minimálně čtyřiceti - lety. Jako malou mě hlídala babička s dědou,
do školky jsem chodila až pár měsíců před 1. třídou. A protože měli doma slepice,
chodily jsme s babičkou na klásky. Jak se sklidilo obilí a odjely kombajny a balíkovače z pole, vyrazily vesnické robky na klásky. Do jedné ruky staré tašky, za druhou
ruku vnouče, a šlo se. Jak já jsem to nesnášela! Babička si asi myslela, že i já něco
nasbírám, ale mně se to brouzdání nekonečným strništěm zdálo stejně nekonečné.
Konce pole jsem nedohlédla, tašky se plnily pomalu, vedro... Chodily jsme křížem
krážem, sem tam v dálce další robečky, a sbíraly jsme zapomenuté klásky, které
jsme v taškách přinesly pro domácí chov. Protože mě sbírání samotné vůbec neba20

vilo, krátila jsem si chvíli tím, že jsem si klásky skládala do ruky jako kytici, kolik se
mi jich tam vejde. Babička byla rázná žena neznající zahálky, proto jsem dostala
hned vynadáno, co a proč to dělám, a hned všechno mám dát do tašky. Nejvíc jsem
dostala "hubové", když jsem ztratila vršek od malé bandasky. Měly jsme v ní vodu na
pití, ale já jsem ho nějak zapomněla kdesi na zemi. Pak jsme chodily hned vpravo
a hned vlevo a hledaly a hledaly. Bez něj bychom snad nešly domů. Děda měl zase
na políčku vyseto pár řádků kukuřice. Na podzim jsme ji vázali na půdě na trámy,
aby uschla, a v zimě se vylupovalo zrno. To šlo dost těžko, dědovi šla práce od ruky
jedna báseň, takže to vypadalo snadno. Chtěla jsem dokázat, že jsem šikovná, a
loupat taky. Moc jsem toho neudělala, ale mozoly na palcích jsem měla pořádné.
Když jsme byli trochu starší a mohli pobíhat venku bez dozoru, chodili jsme se
dívat na pole na kombajny. To byla zábava! Jak někdo viděl projíždět kombajny po
silnici, už jsme šmejdili, kde sečou, domluvili jsme se tři - čtyři a šlo se. Ty nejstarší
kombajny byly tmavě vínové, obrovské stroje. Někdy nás "jezeďáci" (asi něčí tatínci
nebo strýci) vzali do kabiny a kousek svezli, úžasný zážitek! Rádi jsme sledovali,
jak vedle kombajnu popojíždí auto s korbou a přímo za jízdy do ní "frká" obilí. Pak
nastoupily balíkovače. Pamětníci vědí, že vedle nich jel většinou zrovna traktor
s vysokou vlečkou, do které balíky padaly. Nebo zůstávaly na zemi a sbíraly se pak
na valníky. Na balíkovači běhalo do výšky "rameno", které stlačovalo slámu. A právě
tohoto ramena jsme se - nevím, proč - báli a na pole se dívali jenom někde z meze.
Zato stohy! Přísně zakazované a tak vábící! Z balíků, které tehdy bývaly hranaté, se
většinou pod Kozincem nad Chvalčovem stavěl stoh. A do stohu se nesmělo. Kdo
byl na stohu spatřen, doma dostal a i ve škole ho čekal postih. My jsme tomu vábení
chvíli odolávali, ale ne dlouho. To bylo něco! Lozili jsme po balících až nahoru - krásný rozhled! Pak jsme se vozili po šikmé straně stohu dolů, nebo skákali z výšky do
měkkého. Navíc to mělo příchuť zakázaného ovoce. Je s podivem, že se nám nikdy
nic nestalo. Naštěstí! Nikdo neskočil do mezery a nepolámal se, nikdo nepropadl
dovnitř a neudusil se.
Dalším lákadlem byla oprava potoka a regulace břehů. Navezly se hromady velkých kamenů a roury, snad to tehdy bylo spojeno s plánovanou výstavbou Vesničky
SOS. První ze všeho přijel "pásák" a trhal z koryta nálety a stromky. Jezdil i přes
splávky - to bylo podívání! Nejdříve jsme se dívali z mostu, pak se osmělili a poprosili
o svezení. Pan řidič nás občas svezl, právě jízda přes splávky byla lákadlem. Mezi
sebou jsme machrovali, kdo přes kolik splávků přejel. No a ty složené roury nám taky
nedaly spát. Prolézali jsme jimi, jak byly složené na hromadě. Asi nebyly až tak moc
široké, protože jsem se v jedné šprajcla. Měla jsem tehdy čepici a bambulí a v půlce
"trasy" jsem zjistila, že nemůžu zvednout hlavu, abych se podívala, jak ještě to mám
daleko. To byla celkem hrůza. Vrátit se nešlo, podívat se dopředu taky ne. Myslím, že
nikdy více jsem tam nelezla. Někdy v té době se zpevňoval i most přes Bystřičku, aby
přes něj mohla nákladní auta na stavbu Vesničky. Další vyžití pro nás! Dříve jsme pod
mostem prolézali po šikmých kamenitých březích. Teď nám most vylepšili o široké
kulaté vzpěry. Jak píďalky jsme po nich lozili nahoru, soutěžili, kdo výše, každý na
jedné nad vodou. A protože byly napuštěné impregnací, umíte si představit, jak jsme
vypadali. Jestliže od prolézání trubkama jsme byli jak z vápenky, ale pořád to šlo
jaksi vyprášit, tak teď ani náhodou. Dostala jsem párkrát i na zadek, protože černota
a asfalt pustily jen těžko a jen ředidlem. První se čistila kůže a pak oblečení. A toho
smradu! Mnohokrát se tepláky musely i vyhodit.
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Ještě si dovolím vzpomínku z velmi raného dětství, kdy na trati z Bystřice na
Loukov přestala jezdit parní lokomotiva. Pamatuji si matně, že ještě můj děda chodil
na žňovou hlídku, kdy se chodilo kolem trati, jestli nechytlo pole od jisker. A pak
najednou začaly jezdit "dýzláky". Pro nás nevídaná novinka. Chodívali jsme se na
ten zázrak dívat polní cestou blíž k trati, ale jenom kousek. Vzpomínám si, že tehdy
u trati rostl len a celé pole nádherně modře kvetlo. Byly mi tak 3 - 4 roky.
Kdyby se té době plné zážitků dalo poděkovat, tak se i pokloním. Za krásné dětství. Přeju všem barevný podzim.
Irena Hudcová

Hranická propast na Přerovsku
je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Potvrdil to letos v září výzkum česko-polské expedice, která spustila sondu pomocí robota až do hloubky 404 metrů.
Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s naměřenou hloubkou 392
metrů. Napsal to magazín The National Geographic, který se na výzkumu podílel.
Údaje potvrdil Miroslav Lukáš z České speleologické společnosti Hranický kras, který
se výzkumu účastnil.

Trasu sondě připravil v zaplavené vápencové propasti polský potápěč Krzysztof
Starnawski, který se s ní část cesty potopil. Sondě ve specifickém jeskynním prostředí poskytl co nejlepší výchozí pozici do nejhlubší části jeskyně. Poté už sestupovala
sama.
„Podařilo se to. Miniponorka dosáhla hloubky 404 metrů, kdy již končil vodicí
kabel. Po cestě pořizovala videozáznam. Podle záběrů sestupovala zřejmě po
svahu, prostor před robotem se zdál stále otevřený, nevypadalo, že by tam již bylo
dno,“ řekl ČTK Lukáš.
Pomáhal robot na kabelu
Na hloubkový průzkum měli speleologové k dispozici dálkově řízený podvodní
robot s obsluhou. Starnawski nejprve natáhl vodicí orientační šňůru do hloubky
zhruba 200 metrů, na řadu poté přišlo nainstalování kladek pro vodicí kabel robota
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v hloubce kolem 60 metrů, odkud už robot sestupoval sám a pokračoval podle „měřicích“ šňůr umístěných Starnawskim při předchozích akcích do hloubky 370 metrů,
uvedli v tiskové zprávě speleologové z hranické organizace České speleologické
společnosti.
Tam operátor robota opustil vodicí šňůru a pokračoval pocitově do hloubky podél
stěny. „V maximální dosažené hloubce 404 metrů musel být průzkum ukončen
z důvodu dosažení konce vodicího kabelu robota,“ uvedli speleologové. Dodali, že
poté, co zpracují a vyhodnotí nasbíraná data, zveřejní vlastní popis akce a nově
objevené prostory na svých stránkách www.hranickapropast.cz.
Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka
u Hranic v katastru města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti
přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je
69,5 metru. Průzkumné ponory jsou zde evidovány soustavněji zhruba od roku 1961.

Kulturní rubrika

Zájezd chvalčovských důchodců

Opět po roce se mohli chvalčovští důchodci těšit na podzimní zájezd, který se
uskutečnil ve čtvrtek 15. září. S programem zájezdu jsme byli seznámeni předem.
Ten opět dopodrobna připravila paní místostarostka Jiřina Hurtová.
Z Chvalčova jsme vyjeli ráno v 6.30
autobusem. Asi po dvou hodinách jízdy
jsme dojeli do Valtic, kde byla první
zastávka naší cesty. Na programu byla
návštěva zámku, ve kterém je v současné době unikátní Výstava světové sbírky
korunovačních klenotů. Poprvé v České
republice je k vidění třicet originálů a
vynikajících kopií korunovačních klenotů
z nejslavnější světové sbírky významných říší Evropy, Asie a Afriky.
Např. Svatováclavská koruna, která
byla použita při korunovaci Karla IV.
Českým králem, nebo Císařská koruKorunovační klenoty
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Nádvoří muzea

Odpočinek v muzeu

Muzejní kuchyň

na Rudolfa II, Svatoštěpánská koruna,
Císařská koruna Napoleona I., Koruna
etiopského císaře a mnoha dalších. Dále
zde byla vystavena umělecká díla čínského umění. Tato sbírka má na zámku
ve Valticích dokonce světovou premiéru.
Po prohlídce unikátní výstavy jsme se
občerstvili kafíčkem na nádvoří zámku a
pak jsme se autobusem vydali směrem
do Bořetic na Břeclavsku. Obec Bořetice
leží v srdci vinařského regionu Pálava.
Být ve vinařském kraji a neprojít alespoň část vinohradu by bylo škoda, tak
jsme se skoro všichni vydali k rozhledně

Muzeum
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Výhled z Kraví hory

Kraví hora. Tato dřevěná rozhledna je vysoká 15 metrů a má 65 schodů, ale výhled
dokola na vinice a Pálavu byl úžasný a stál za to. Některým cestou dolů učarovaly
velké střapce hroznů.
No a byl čas oběda, který nám místostarostka zajistila v Penzionu Mlýn. Ve starém
zrekonstruovaném mlýně je stylová restaurace s příjemným posezením a rychlou
obsluhou. Jídlo bylo výborné, určitě všem chutnalo. Po obědě někteří ještě v klidu
zvládli pivečko, kafíčko a pak jsme opět nasedli do autobusu a pokračovali podle
programu do Žarošic.
Žarošice je obec a poutní místo v okrese Hodonín,asi 12 km od Kyjova.
Dominantou Žarošic je poutní kostel, ve kterém jsme měli s p.farářem domluvenou
schůzku. Jelikož jsme však přijeli do Žarošic asi o hodinu dřív, rozhodli jsme se
navštívit Muzeum obce Žarošic s komunitním centrem, které je zajímavé tím, že
veškeré vystavené předměty jsou z místa Žarošic, a také tím, že se zde konají různé
výstavy, přednášky, semináře atd. Vedle muzea je galerie a řemeslná dílna, která
nabízí volné prostory k výtvarným nebo uměleckým aktivitám. Je to místo setkání
všech generací.
Na dohodnutý čas jsme se přemístili do poutního kostela, kde nás přivítal zpěvem
mariánské písně místní pan farář. K jeho zpěvu jsme se rádi přidali.
Pak nám začal dopodrobna vyprávět o historii vzniku poutního místa a hlavně
o soše Panny Marie Žarošické, kterou v roce 1995 při osobní návštěvě posvětil a
korunoval papež Jan Pavel ll. Hlavní pouť bývá druhou sobotu v září, říká se jí Zlatá,
je každoročně největší poutí. Je velkým svátkem nejen pro Žarošice a návštěvnost
je obrovská.
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Tím byl program našeho zájezdu vyčerpán, ale aby byl úplný, zvláště, když se konal ve vinařském kraji,
stavili jsme se ještě ve vinném sklepě
místního vinařství na burčák a vínko.
Burčák si každý opatroval jako oko
v hlavě, aby žádnému v autobusu nevybuchl.   Kolem půl osmé večer jsme se
všichni v pořádku vrátili domů.
Na závěr bych poděkovala Obecnímu úřadu, že opět umožnil pro nás
důchodce tento krásný a zajímavý zájezd.
Jaroslava Procházková

Vinohrad

Chvalčovští hasiči

Mladí hasiči na dopravním hřišti

Poslední víkend v měsíci září navštívili mladí hasiči Dětské dopravní hřiště
v Kroměříži. Bylo to jedno velké dobrodružství! Už samotná cesta do Kroměříže,
která byla hasičským autem. Další nadšení bylo ze samotného hřiště, z funkčních
semaforů, vlakového přejezdu, kol a hlavně z motokár! Veškerý náš naplánovaný
program byl v tu chvíli přehodnocen. Děti nasedly na dopravní prostředky a nechtěly
slézt ani na večeři. Lehce znavené s přemlouváním nakonec ulehly do spacáků. Rána se někteří
nemohli ani dočkat. První věta
zněla: „Můžu jít jezdit?“ Tomu prosebnému výrazu nešlo odolat! Po
obědě se už muselo začít uklízet
a balit. Cesta domů rychle utekla
a na děti už čekali rodiče. Byly to
krásné dva dny plné zážitků.
Chtěla bych poděkovat paní
ředitelce Alici Juračkové a pracovníkům Dětského dopravního
hřiště Kroměříž, kteří nám poskytli
zázemí a vybavení. Díky dotaci
z MŠMT a obce Chvalčov měly
děti pobyt zdarma.
Teď nás v nejbližší době čeká
první branný závod. A taky nějaký
výlet, ale více nebudu prozrazovat. Držte nám palce, ať se
nám podaří všechny naše plány
zrealizovat!
Anna Adámková
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Chvalčovští zahrádkáři
BUJNOST MLÁDEŽE NESTRPÍ OTĚŽE.

(Polské přísloví)

Přichází babí léto, které oznamuje konec letních teplých dnů a nocí, přichází
podzim. Říjen dává svojí proměnlivostí počasí každému najevo, že je již opravdový
podzim. Pokračuje se ve sklizni jádrovin - zimní odrůdy jablek a hrušní . Od poloviny
října se mohou sklízet kdoule - správný termín sklizně je tehdy, když začnou opadávat. Ovoce je doporučeno sklízet se stopkou a ve vydezinfikovaných obalech ukládat
do chladných, větraných prostor, odkud je budete přenášet na zimní uskladnění. Pro
uskladnění vyberte jen kvalitní plody. Ovoce neskladujte společně s bramborami, ani
se zeleninou.
V druhé polovině měsíce začínají ovocné školky s prodejem ovocných stromků. Nejšetrnější způsob výsadby by byl tzv. "ze země do země", ale to nám nákup
ve školce neumožňuje. Proto je doporučeno nakoupenou sadbu (stromky a keře)
před vlastní výsadbou ponořit na 1 den do vody. Na optimální délku upravte kořeny
i nadzemní část, při výsadbě stromek fixujte k opěrnému kůlu, jehož část, která bude
v zemi, jste předem impregnovali opálením. Při výsadbě dbejte na to, aby místo štěpování zůstalo volně nad zemí. Vysazené stromky a keře důkladně zalijte. Ovocnou
sadbu můžete sázet až do konce listopadu. Výsadbu broskvoní na definitivní stanoviště odložte až na jaro, na podzim koupené stromky na zahrádce založte do země.
Podobně postupujte u sadby vinné révy, ořešáků, kdouloní a ostružiníku - počkejte
až na jaro.
Je hlavní období sklizně košťálové, ale i listové zeleniny. Vlhké počasí měsíce
je příznivé pro dorůstání kořenů, a proto se sklizní kořenové zeleniny počkejte do
konce měsíce. Skliďte letní pórek a dokončete sklizeň plodové zeleniny. Kořenovou
zeleninu sklízejte za sucha, aby kořeny byly suché. Nať odstraňujte, aby kořeny
nevadly. Poškozené kořeny vyberte pro blízkou spotřebu, skladujte pouze zdravé,
neporušené kořeny. Mrkev na delší skladování je dobré umístit do krechtů, zakrytých
zeminou, pouze kořeny k brzké potřebě dávejte do sklepa. Kořeny nedávejte do
igelitových sáčků, kde by vám tato zelenina shnila.
V říjnu přicházejí již ranní mrazíky. Nespotřebovali-li jste řapíkatý celer ze zahrádky do nástupu mrazu, založte jej ve sklepě. Čekanka salátová snese mráz do -6 °C
a proto se doporučuje při hrozícím poklesu na tuto kritickou hranici rostliny sklidit
i s kořeny. Kadeřávek nechte několikrát přejít mrazem v noci (získá na chuti), naopak
kedluben (pro zimní využití) musíte sklidit dříve, než jej noční mráz ohrozí.
Před mrazem je potřebné také chránit zářijové výsevy mrkve nejlépe dvojitou
vrstvou chvojí.
V tomto období se řízkují fuchsie, řízkovance muškátů ze září přesazujte a příp.
zaštipujte (při dosáhnutí výšky 10 cm), na rozřízkování můžete použít i balkonové
květiny, které z jejich letního stanoviště uklízíte a odnášíte na přezimování. Řízky
rododendronů, které jste nařízkovali začátkem léta a nyní mají kořeny, sázejte do
pařeniště. Z popínavých rostlin, které setrvávají přes zimu na konstrukci a které nyní
vyvazujete, můžete odebírat zimní řízky.
Cibule a hlízky cibulovin a hlíznatých květin vybírejte z půdy - mečíky, dosny, hlíznaté begonie - a nechte je doschnout na dobře větraném a bezmrazém místě, potom
uložte na místa, vhodná k přezimování. Trvalky přihnojte kompostem a husté, nebo
staré trsy rozdělte. Choulostivější druhy mobilní zeleně, které byly přes léto umístěné
na zahrádce, také ukliďte.
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Nová soutěž:
CO S ÚRODOU aneb nechme si něco na zimu další receptové klání.
Rozdělte se s ostatními čtenáři o svoje recepty na zavařování, nakládání, kompotování, kvašení, solení, sušení, odšťavňování, moštování, mražení atd. Zajímají nás
vaše originální, osvědčené recepty i jejich následné možné využití. Věřte, že žádný
z postupů není banální, pokud dobře funguje. V jednoduchosti bývá často největší
kus kumštu. Recepty a návody nám posílejte průběžně až do 15. 10. 2016 na adresu:
soutez@zahradkari.cz, případně na adresu redakce: Rokycanova 15, 130 00 Praha
3 a do předmětu e-mailu nebo na obálku uveďte heslo ÚRODA. Pokud recepty opatříte i fotografií, tím lépe. Pro vítěze jsou připraveny skvělé ceny, např: kuchyňský
robot, víceúčelový Grill, odšťavňovač či sušička ovoce.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
8.8. jsme vydezinfikovali moštovací zařízení pomocí WAPKY, kterou jsme za tímto
účelem zakoupili.
19.8. proběhla návštěva NITRY, LUŽIANEK - ZAHRÁDKÁŘŮ“ a výstavy „AGROKOMPLEX NITRA“. Byli jsme přijati na Okresním výboru Svazu slovenských zahrádkářů, také u primátora Nitry, kde nás pan primátor seznámil s rozvojem města (má
80 000 obyvatel), jeho problémy, např. vylidňováním. I Kroměříž má družbu s Nitrou.
Agrokomplex Nitra výstava i výstava zahrádkářů měla dobrou úroveň včetně výstavy
Ústředí zahrádkářů z Bratislavy. Potom jsme odjeli do Lužianek, kde jsme byli přivítání starostou obce a zahrádkáři. Vyzkoušeli jsme jejich zmrzlinu, ale dobrotické se
nevyrovná.

Výstava
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23.8. jsme zahájili vaření povidel.
17.-18. 9. jsme se byli jsme podívat na zahrádkářských výstavach v Tlumačově a
Prusinovicích. Velmi pěkné, dekorace na výbornou.
21. 9. proběhla beseda nad kronikou A. Benešové, kde se dovídáme mnoho věcí
z historie naší obce. Vřelý dík za krásné vzpomínky, milá Aničko.
22. 9. nás navštívil majitel zahradnictví Tlumačov p. Ing. R. Talaš. Byl mile překvapen naším zařízením a prostory. Popřál nám hodně síly, pilnosti a další úspěchy
v zahrádkáření. Na oplátku jsme mu gratulovali k 2. místu v rámci Ovocnářské unie
za Talašovo zelí.
23. 9. jsme uspořádali „Burčákové odpoledne s Mirkovou heligonkou“. Dle ohlasu
klientů se to opět povedlo a burčák byl skvělý.
24.-25. 9. jsme navštívili okresní zahrádkářskou výstavu zlínského okresu
v Machové. Tradičně velmi vysoká úroveň.
Výstavy a příbuzné akce:
Říjen
8.-10.10.
CH.Z.: Výstava ovoce
17.10.-1.11.
Valašský hortikomplex a Okresní výstava ovoce – Janíkova stodola
VMP Rožnov pR.
20.-23.10.
Flora Olomouc-PODZIMNÍ ETAPA
23.10.
Rožnov p. R. 10.30-13 hodin – Přednáška šlechtitele J. Matejska
„Pěstování, řez ořešáků“
30.10.
Dovoz sadby brambor
Listopad
6.11. 13 hod. CH.Z.: „Svatomartinská husa“.
19.11. 17 hod. CH.Z.: Svátek MUŽŮ (včetně drahých poloviček.)
30.11.
Dnešní den byl také odpradávna dnem mužské síly.
Pár pranostik
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Remigius hrozny sbírá a Viktorín presem svírá.
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.
Poděkování všem přátelům, příznivcům za přízeň a přejeme vám plné sklepy a
spíže letošní úrody.
Výbor ZO ČZS Chvalčov
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Než zavřete zpravodaj
Začal nám nový školní rok, takže si dopřejme trochu té školní zábavy.
Poznámky:
Neustále se baví a odmítá mi říci o čem.
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.
Váš syn při hodině hraje mariáš, hlásí dvacet, nemá krále a pak se hádá…
Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou – máme podezdření
na lásku.
Močí do výše očí.
Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku.
Tahá děvčata za mléčné vaky.
Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.
Blbě čumí.
I přes opakované napomínáni si se svým spolužákem házel gumou z podrážky.
Imituje pana ředitele, tím vylekává žáky, i kantory.
Kristýna míchá jogurt plnicím perem.
Lukáš neudržel své reakce a přestřelil. Vysvětlete mu prosím, že jsme spolu nepásli
husy. Děkuji.
Na školní olympiádě běžel úmyslně příliš pomalu, protože podle svého trvrzení už
nemohl.
Nechodí na dobrovolný kroužek matematiky.
V přírodopisu vykládá, že nové heslo greenpeace zní: Zabij bobra, zachráníš strom!
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Chvalčovští zahrádkáři

Mladí hasiči
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Slovo na konec:
„Moudrost mi říká, že jsem nic.
Láska mi říká, že jsem všechno.
A mezi těmi dvěma, můj život plyne.“
Nisargatta Maharaj
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