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Milí čtenáři,
v listopadu v naší republice proběhlo vyhlášení vítězů v anketě Zlatý slavík,
kterou jsme si zvykli vnímat jako měřítko popularity našich zpěváků, zpěvaček a
hudebních skupin. Když letos v kategorii zpěváků získal druhé místo Tomáš Ortel a
rovněž druhé místo v kategorii skupin jeho kapela Ortel, odešlo několik lidí ze sálu,
aby vyjádřili svůj protest. Toto gesto vyvolalo velký rozruch v médiích, především na
facebookové síti.
Když jsem se poprvé s Ortelem setkala a poslechla si několik jejich písní, hned
jsem věděla, že to není můj šálek čaje. Nejde jen o kontroverzní texty, ale i jistou
dávku agrese, kterou z projevu této skupiny cítím. Ale když se mi něco nelíbí, tak to
prostě neposlouchám a není co řešit. Že nějaký Ortel existuje, jsem si naplno uvědomila až právě díky Zlatému slavíkovi. A ptala jsem se, jak je možné, že tato hudebně
naprosto průměrná skupina dostala tolik hlasů? Vždyť na české hudební scéně se
pohybuje spousta jiných kvalitnějších muzikantů. I zabrousila jsem na internet, abych
se s tvorbou stříbrných slavíků více seznámila. A to jsem tedy zůstala v šoku.
Tomáš Ortel působil dříve v neonacistické skupině Conflict 88, ve které se naprosto bez obalu oslavuje vůdce Adolf Hitler jako hrdina. Cituji text písně s názvem Adolf
Hitler: „Stojím tu nad tebou a pláč mi hrdlo svírá, věř, že pykat budou co vinni jsou, že
tvůj život utíká. Už nejsi jedním z davu, už jsi ten co zaplatil, jsi důvodem našeho žalu...a ted umíráš a máš poslední sen, snad bude tu líp, až přijde ten den, až nad hrobem tvým bude sborově znít, Čechy jsou bílý, je tu pořádek, klid.“ V písni věnované
Rudolfu Hessovi (druhý nástupce Adolfa Hitlera) se zpívá: „Věděl proč a za co musí
těžce bojovat, a my v jeho odkazu musíme pokračovat.“ V jakém odkazu? V odkazu
koncentračních táborů? Dále v písních Conflict vyzývá evropské bílé válečníky, aby
srazili na kolena židovské psy, koncerty, na kterých se zvedá pravice a křičí „Sig heil“.
Nechápu, jak je možné, že taková tvorba není trestně stíhaná za podněcování
rasismu, ale navíc je veřejně dostupná na youtube. To opravdu nikoho nezaráží?
A skutečnost, že jeden z jejich bývalých členů vyhrává ankety popularity, by už mělo
spustit varovný signál. Písně Ortelu jsou sice oblečeny do líbivějšího kabátu, aby
nebyly trestně stíhatelné, nicméně ta neonacistická a agresivní energie tam zůstává.
Navíc se ohání vlastenectvím, a na to slyší v dnešní napjaté době kdekdo. Lidi se
bojí invaze muslimů, a právě tento strach volil Ortel. Všeobecná naštvanost na politickou situaci, kterou by Ortel řešil defenestrací, je další osvědčený a stoprocentně
zabírající trik, jak si získat lidi. Tomáš Ortel v jednom rozhovoru řekl, že nastavuje
naší společnosti zrcadlo. A v tom má tedy sakra pravdu. Texty Ortelu jakoby kopírovaly hospodská „moudra“, hospodské nadávky a nenávist vůči Cikánům či politikům.
Složit takový text rozhodně není žádným uměním. Stačí položit diktafon do kterékoliv
hospody, a pak ty řeči zhudebnit. Co mě překvapuje, že lidem se to líbí! Takový je
tedy stav kultury naší země? Pokud to není přímo nebezpečné, tak je to rozhodně
smutné. A to ještě bývá Ortel srovnáván s Karlem Krylem! S umělcem tělem i duší,
jehož nadčasové písně mají hloubku a jeho texty jsou básně, ve kterých není stopa
nenávisti. To mi přijde jako vrchol, kam až můžeme v našem hodnocení a srovnávání
zajít.
Když jsem viděla klip, který oslavuje Adolfa Hitlera, šel mi mráz po zádech.
Uvědomují si vůbec neonacisté, že jejich vůdce neměl vůbec v úmyslu zachovat
slovanskou rasu, ke které patříme? Kromě árijců byly všechny rasy, včetně té naší,
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podřadné. Kdyby vůdce dotáhnul svou vizi do konce, nebyli by tu žádní bílí Češi,
nebyli by tu totiž žádní Češi...on neměl v úmyslu zlikvidovat jen Cikány a Židy. To byl
pouhý začátek. To opravdu těm hajlujícím nedochází? Že by tu možná vůbec nebyli?
Ano, vím, že kapela Ortel není Conflict, ale stejně tu spojitost nelze nevidět. A co
mi přijde nejsmutnější je, jak plíživě a nenápadně se nenávist šíří. Jak se spojuje
v lidech, kteří jsou jinak hodní a normální. Nejsou to žádní neonacisté, kteří vědomě
dychtí po likvidaci jiných ras. Jen jsou nešťastní třeba po vlastní zkušenosti s rómy.
Ortel je skutečně zrcadlem naší společnosti, jenomže úplně stejným zrcadlem jsou
i ti politici a Cikáni. Každý, naprosto každý vztah a každá situace, do které jsme
postaveni, je zrcadlem naší vlastní mysli. Mnoho lidí toto neví. Nevěří, že by ten soused, co ho tak štve, bývalá manželka, ta furie, či zloděj v obchodě, byl jeho vlastním
odrazem.
Běžný člověk si neumí vůbec představit, že ten, koho nesnáší, je on sám
v jiném člověku. Běžný člověk se logicky ptá, jak bych já mohl být totožný s nějakým
vraždícím monstrem? Taková hloupost, vždyť to ani není možné. Já přece nikoho
nevraždím, nikomu neubližuji a snažím se žít slušně. To jsou přirozené otázky, které
si rozum klade a na které nedostane nikdy odpověď. Odpověď se nachází v takové
hloubce, do které se rozum a logika nikdy nedostane. Ta hloubka je natolik obrovská
a nesmírná, že nepřipravený člověk by se z ní mohl zbláznit. Proto je tak dlouhý,
pomalý duchovní vývoj člověka milosrdný.
Donedávna jsem si myslela, že nevědomost je špatná. Ale už to začínám vidět
jinak. Nevědomost může fungovat jako ochranný štít, může sloužit pro dobro jedince,
který není připravený unést tolik pravdy o sobě samém. Pokud člověk dosud neumí
nic jiného než ukázat ven a tam hledat viníky za svou situaci, musí se to naučit.
Teprve po dlouhém procesu, ve kterém je člověk životem vychováván k dospělosti, přebírá vědomě zodpovědnost za každou situaci, ve které se ocitne. Teprve
připravený člověk se nezhroutí, když vidí, jak si všechny „nepřátelské, tyranizující“
lidi a situace přitahuje sám a sám je tvoří. Dříve to není možné. Závoj nevědomosti
ho chrání tím, že tomuto vhledu brání. Závoj nevědomosti má navíc mnoho vrstev.
Od nejhrubších až po ty nejjemnější. Domnívám se, že neonacismus je zahalen do
hodně hrubých závojů, který nepropouští žádný pocit celku, propojenosti, nedejbože
zjištění, že ten líný cikán či prohnaný žid jsem ve své podstatě já...to je silná káva
i pro duchovní mistry.
Všichni lidé na této zemi jsou ve své podstatě stejní. Někteří to ví, jiní ne, to je
jediný skutečný rozdíl mezi nimi. Nemá smysl se na kohokoliv zlobit. Přičemž nezlobit
se, neznamená souhlasit. Nezlobit se znamená zůstat klidný.
Blížíme se ke konci roku, v tomto adventním čase je skloňování slova láska hodně
intenzivní. Přejeme si ji navzájem. Dovolme si ji tedy i prožít. Nejlépe se svými nejbližšími, protože s těmi je to nejjednodušší a nejsložitější zároveň. A pak se můžem
pokusit otevřít své srdce i vzdálenějšímu okolí. Nic se nám nestane. Je to jen hra
osudu, že ty, co s námi právě večeří, pokládáme za své příbuzné, a ti, co večeří o pár
metrů dál, za plotem, v jiném domě, už jsou pro nás cizí. Proč? Úplně stejně jsme se
mohli narodit do jejich „cizí“ kolébky.
Přeji všem mír, lásku, zdraví a otevřené srdce do nového roku 2017.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčovze dne 3. 10. 2016
RO projednala a rozhodla:
• a) za přítomnosti předsedy FV, že souhlasí s výběrem firmy na zhotovení podlah
v KD v částce 250 000,--Kč.
b) a po dohodě s architektem Pastrnkem souhlasí se změnou dekoru na horní
desce stolu pro bar KD. Cena se navyšuje o 600,--Kč za 1 kus.
c) o novém navrženém řešení opravy čerpací jímky u č.p.58 se souhlasem statika.
o
• pověření Energetické agentury Zlín k výběru dodavatele energií od 01.01.2017.
• o pokračování v opravách místních komunikací U Koryta, včetně zbudování svodnice, rovněž tak nad Odpadovým centrem. Dále oprava v ul. Javornické a úseku
Loukov-Chvalčov.
• předložený plán investic pro příspěvkovou organizaci na dobu 5 let ve výši
20 350 000,--Kč.
• o přesunutí a využití vystěhovaného nábytku v kulturním domě tak, aby byl sál
připraven pro adventní inspirace.
• a stanovila nejpozdější termín jednání ZO na 14.11.2016
• a) Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce , a.s. České Budějovice
č. OT-014330033549/003 přes pozemky parc.č. 629/2 a 371/1 v k.ú. Chvalčova
Lhota , pro stavbu „kabel NN, Kunčová“, za jednorázovou úhradu 1000,--Kč
b) Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,a.s. České Budějovice
č. OT-014330033549/002 přes pozemek parc.č. 1163/10 v k.ú. Chvalčov, pro
stavbu „kabel NN Kunčová“, za jednorázovou úhradu 500,--Kč.
• o zhotoviteli polic a hracího pódia pro knihovnu v kulturním domě. Ze tří nabídek
byl vybrán pan Pumprla z Prusinovic za cenu 42 186,--Kč s DPH.
• o dodavateli garnýží a textilií pro kulturní dům firma Novák, garnýže, Letovice za
celkovou cenu 76 935,--Kč.
• o Právu provést stavbu plynovodní přípojky pro nemovitost č.p.432 (chalupa
ČZS), o obecního pozemku parc.č. 645/2 v k.ú. Chvalčova Lhota o délce 5 m.
• o ukončení nájemní smlouvy v obecním bytě pro p. Silvii Novotnou na její žádost.
Po nutných opravách bude byt předán novému nájemci, o kterém bude rozhodnuto na příštím zasedání.
• o přijetí dělníka do trvalého pracovního poměru na úklid obce pana Dosoudila.
620/106 o výměře 14 m2 za
• a doporučuje ZO provést směnu pozemků parc.č.
část pozemku parc.č. 620/107 o výměře 16 m2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota pro
Ing. Ludmilu Adámkovou, Ing. Zdeňka Adámka a Ing. Romanu Sládečkovou.
Všichni jmenovaní uhradí obci rozdíl 2 m2.
a
• doporučuje v rámci narovnání majetkoprávních vztahů řešit odprodeje pozemků
parc.č. 97/7, 112/4, 97/5 a 620/107, všechny v k.ú. Chvalčova Lhota.
• o pronájmu části2 obecního pozemku parc.č. 372/21 v2 k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 420 m , na dobu 10 let, za cenu 1,--Kč za m a kalendářní rok, Ing.
Haně Svobodníkové.
• a doporučuje ZO odprodat2 p. Danuši Kuželové část obecního pozemku parc.
č. 620/107 o výměře 21 m v k.ú. Chvalčova Lhota za cenu stanovenou ZO.
• o právu provést stavbu, zřízení elektropřípojky NN do obecního pozemku parc.
č. 645/7 v k.ú. Chvalčova Lhota pro p. Vladimíru Villmanovou, majitelku nemovitosti č.p. 470.
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o právu provést stavbu vodovodní přípojky do obecního pozemku parc.č. 645/5
v k.ú. Chvalčova Lhota pro manžele Miroslava a Janu Němcovy.
odměnit čestného dárce krve p. Bohumila Novotného, který daroval krev 90x.
o zařazení do seznamu uchazečů o byt p. Radku Hlobilovou.
a doporučuje ZO pronájem části pozemku parc.č. 620/107 v k.ú. Chvalčova
Lhota, o výměře 31 m2 pro manžele Šamánkovy.
RO bere na vědomí:
Město Bystřice pod Hostýnem děkuje Obci Chvalčov a SDH Chvalčov za služby
poskytnuté při organizaci Yettyho v Hostýnských horách.
dohodu mikroregionu Holešovsko a Podhostýnského mikroregionu, že bude založen destinační managment pro tyto dvě oblasti, jako druhý na Kroměřížsku.
informaci o předání relaxační tělocvičny obci s tím, že terénní úpravy a zhotovení
lezecké dráhy si obec nechá zhotovit sama v jarních měsících r. 2017.
informaci o oslovení všech organizací, které mají zájem o příspěvek na činnost
v r. 2017.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčovze dne 26. 10. 2016
RO projednala a rozhodla:
• o termínu jednání ZO a to s datem 14.11.2016 se začátkem v 17.00 hodin.
• o obsazení bytu v domě č.p. 798. Jednopokojový byt bude dán do pronájmu na
dobu neurčitou paní Ludmile Mrtvé a byt dvoupokojový paní Radce Hlobilové na
dobu 2 let.
• o možnosti umístit před budovu ZŠ a MŠ v době hodů 2017 nabízené atrakce od
firmy Lunaparky Olomouc.
• o zajištění veřejného osvětlení pro novostavbu rodinného domu na parcele
č. 882/1 v k.ú. Chvalčov.
• a souhlasí s oplocením soukromého pozemku parc.č. 479/2 v k.ú. Chvalčova
Lhota.
• o zakoupení čistících zón pro dva vchody kulturního domu ve výši 20 404,--Kč.
• o výměně 5 starých vodovodních baterií a zabudování nové výlevky do úklidové
komory v kulturním domě, dodá fa PDS s.r.o. za cenu 20 000,--Kč.
• o zařazení do rozpočtu obce pro r. 2017 opravu hřiště v areálu ZŠ a MŠ a opravy
sociálního zařízení v počtu 7 WC v I. nadzemním podlaží.
pro odprodej parc.č. 645/15 v k.ú. Chvalčova Lhota
• o zveřejnění záměru
o výměře 66 m2, ostatní plocha, na základě žádosti manželů Ondřeje a Moniky
Dostalíkových.
• o zařazení do rozpočtu obce pro r.2017 nákup dvou prvků pro dětské hřiště za
KD.
• zařadit do rozpočtu obce pro r. 2017 dvě žádosti o příspěvek na činnost pro Český
svaz zahrádkářský a Svaz pro postižené civilizačními chorobami v B.p.H.
• o opravě kontejneru na sběr oděvů ve výši 5 000,--Kč, který bude umístěn Na
Kamenci. Obsluhovat jej bude Diakonie Broumov.
• předat dopravnímu inženýrovi řešení křižovatky při výjezdu z ul. Javornické
u domu č.p. 849.
• o výměně podlahových krytin v bytě č. 3 v domě č.p. 798, včetně přilepení nových
lišt na schodišti a chodbách v tomto domě, vše za cenu 19 474,--Kč.
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o zveřejnění záměru k prodeji pozemku parc. č. 1074/6 v k.ú. Chvalčov, obec je
vlastníkem ideální poloviny.
o zveřejnění záměru odprodeje části obecního pozemku parc.č. 79/3 v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře cca 50 m2.
o zařazení do seznamu uchazečů o obecní byt pana Lukáše Doudu.
a bude reagovat zamítavým přístupem ke stížnosti pana Budzáka, který požaduje úhradu nákladů na opravu brány při vjezdu na obecní pozemek. Brána je na
obecním pozemku, ale není v majetku obce.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
jednání o odprodeji pozemků v k.ú. Chvalčova Lhota, za účasti geodeta
Ing. Vitamváse.
dohodu s velitelem JPO3 p. Sedlářem ml., že obec požádá výhledově o dotaci na
novou cisternu.
požadavek na zřízení veřejného osvětlení pro nemovitost č.ev. 266.
informaci o aktualizaci povodňového plánu obce Chvalčov.
informaci o nutnosti do 2.11.2016 doplnit všechny návrhy do rozpočtu pro r. 2017.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 11. 2016
RO projednala a rozhodla:
• o povolení změny stavby oplocení pozemku parc.č. 22/2 v k.ú. Chvalčov pro manžele MUDr. Leopolda a MUDr. Alexandru Hoškovy.
• o novém zveřejnění záměru na odprodej obecního pozemku parc.č. 455/1 s částečnou směnou za části obecních pozemků parc.č. 453/4 a 455/7, všechny v k.ú.
Chvalčova Lhota pro pana Ladislava Procházku.
• o zajištění smlouvy s novým dodavatel telekomunikačních oprav a služeb pro
potřeby OÚ.
• o zařazení do rozpočtu pro r. 2017 částky ve výši 150 000,--Kč na dva herní prvky
pro dětské hřiště za kulturním domem.
• zařadit do rozpočtu pro r. 2017 příspěvek pro DZP Javorník Chvalčov a TJ
Chvalčov.
• a vydává příkaz k inventarizaci obecního majetku za r. 2016 k 31.12.2016, včetně
sestavení inventarizačních komisí.
o
• ceně za údržbové práce před dokončením oprav KD, které nebyly v rozpočtu.
Práce dodá PDS geo s.r.o. Přerovská 426, Bystřice pod Hostýnem. Cena ve výši
212 533,--Kč.
• o ceně za prodlouženou lhůtu elektrospotřebičů, obklad kotlů, bojlerů, oprava
obkladů, obložky dveří do hl. sálu a zhotovení policové skříně v KD. Dodavatel
prací RŠ nábytek, s.r.o. Křtomil. Cena 34 610,--Kč.
• o přepojení stávajícího rozvaděče hlavního el. přívodu v KD za cenu 40 000,--Kč.
Dodavatel prací P-elektro s.r.o. Bystřice pod Hostýnem.
• o návrhu rozpočtu pro r. 2017 v příjmové i výdajové části.
• a schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – KD- 06/2016 s firmou TZB stav s.r.o.,
týkající se nedočerpaných sjednaných cen z částky 4 843 811,50—Kč vč.DPH.
• o příspěvku pro SDH Chvalčov na Mikulášskou jízdu ve výši 10 000,--Kč.
• o zakoupení 600 ks kalendářů pro r. 2017, které nechal zhotovit PMR.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
zveřejnění vyhlášky o pobytu Václava Flakse, který vlastní v obci pozemky, mají
pro obec význam. Jsou přístupem k fotbalovému hřišti i jeho součástí.
informaci o instalování regálů v knihovně v KD, včetně garnýží a závěsů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 14. 11. 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 15.08.2016 do 14.11.2016.
• a schvaluje plán investičních a údržbových akcí pro rok 2017.
• a schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
• a schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtového výhledu na rok 2019.
• a) a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chvalčova č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Chvalčov v projednaném znění.
b) a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chvalčova č. 2 /2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v projednaném znění.
• a schvaluje směnu pozemků v k.ú. Chvalčova Lhota parc.č.620/1016 vlastníků
Ing. Ludmily Adámkové, Ing. Zdeňka Adámka a Ing. Romany Sládečkové za
část pozemku parc.č. 620/7 o výměře 16 m2 dle GP. Oba pozemky jsou v k.ú.
Chvalčova Lhota. Jmenovaní uhradí zbývající 2 m2 za cenu 200,00 Kč/m2.
Všechny náklady vkladu ponese obec.
• a neschvaluje, na základě žádosti manželů Janečkových z Bystřice pod
Hostýnem, žádost o odkup ideální poloviny příjezdové komunikace na Valaškách
parc.č. 1074/6 v k.ú. Chvalčov o výměře 256 m2 za cenu stanovenou ZO.
• a schvaluje odprodej zaplocené části 2pozemku parc.č. 79/3 , ostatní plocha v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře cca 65 m panu Milanovi Palenčárovi za cenu stanovenou ZO. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
• a schvaluje odprodej 2pozemku parc.č. 645/15, ostatní plocha, v k.ú. Chvalčova
Lhota o výměře 66 m manželům Ondřejovi a Monice Dostalíkovým za cenu stanovenou ZO. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
parc.č. 620/107, ostatní plocha, v k.ú.
• a schvaluje odprodej části pozemku
Chvalčova Lhota o výměře 21 m2 dle GP za cenu stanovenou ZO paní Danuši
Kuželové. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
• a neschvaluje odprodej stánku č.8. na Sv. Hostýně Matici svatohostýnské za 100
tis. Kč.
části pozemku parc. 1163/3 ostatní plocha v k.ú. Chvalčov,
• a schvaluje odprodej
o výměře cca 44 m2 za cenu 200,00 Kč za 1 m2 manželům Markovi a Ing. Dagmar
Končetíkovým. Veškeré náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 v projednaném znění.

•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 13/2016 ze zasedání ZO Chvalčov dne 15.08.2016.
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•

osobní poděkování a předání dárku bezpříspěvkovému dárci krve panu Bohumilu
Novotnému za 90 dobrovolných odběrů.

Usnesení ze zasedání RO ze dne 23. 11. 2016
RO projednala a rozhodla:

• a doporučuje ZO odkup 19 pozemků v ul. Kroužky, dojde tak k majetkovému
narovnání vztahů mezi občany a obcí. Seznam pozemků bude přílohou na jednání ZO.
• a) o podání žádosti o stavební povolení, dle doporučení dopravního projektanta
na úpravu rozcestí ul. Nová a ul. Vsetínská.
b) o podání žádosti o stavební povolení na stavební úpravy prostranství před
hospodou U Králů.
• o nákupu pivního skla pro kulturní dům.
• a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030029001/001 do pozemku parc.č. 465/3 a č. 1040011238/002 do pozemku
parc.č. 635/1, 449/1,452,463/3, 465/3,476/3,476/2,465/2 a 476/1, všechny v k.ú.
Chvalčova Lhota, ul. Javornická pro E-ON, distribuce, a.s. České Budějovice.
• o změně cen pronájmů v kulturním domě od 01.01.2017. Cena klubovny nebo
baru za 1 500,--Kč. Cena velkého sálu, včetně přístupu do prostor v přízemí
5 000,--Kč.
33/9 o svolání schůzky s organizátory velkých akcí v KD na leden 2016.
33/10 a souhlasí se zbudováním vodovodní, plynové a kanalizační přípojky přes
obecní pozemky parc.č. 364/8 a 627/3, oba v k.ú. Chvalčova Lhota, pro manžele
Laššutovy.
• o zveřejnění záměru na odprodej části obecního pozemku parc.č. 623/3 v k.ú.
Chvalčova Lhota pro Bystřickou investiční s.r.o.
• o pokračování v pronájmu nebytových prostor pro Oblastní charitu z Bystřice pod
Hostýnem v domě č.p. 798, ul. Školní ve Chvalčově. Jedná se o pronájem 170 m2,
ve všech prostorách se provozuje Denní stacionář pro seniory. Cena za pronájem
je 100,--Kč za kalendářní rok. Nájemce si hradí veškeré náklady na provoz.
•
•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
informaci o připravované schůzce Podhostýnského mikroregionu, kde se bude
jednat o dodávce prací pro PMR – tvorba běžeckých stop v Hostýnských horách.
informaci o navrhované směně pozemků v k.ú. Chvalčov a Mrlínek, kdy by došlo
ke změně hranic katastru obce. Musí projednat ZO.
informaci o možnosti podání žádosti o pozemkové úpravy v obci Chvalčov, na
obou katastrálních územích.
opakovanou žádost pana Gregora na nedořešenou situaci v údržbě pozemku
v jeho sousedství.
požadavek na spolupráci s Libertariánským institutem v Praze. Týká se informovanosti občanů, kteří si zaslouží vyzvednutí za svou práci nebo kritiku za neúspěchy.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych stručně zrekapituloval obecní události roku 2016:
Podařila se rekonstrukce parčíku Na Kamenci s novou výsadbou dřevinné i bylinné dekorace, s novým altánem, chodníky a mobiliářem. Krajská kontrola neshledala
závady a potvrdila výši dotace. Relaxační tělocvična byla provedena bez lanových
drah pro nedorozumění se subdodavatelem. Díky průtahům byla dokončena pozdě,
terénní úpravy nejsou stabilizované, ozelenění a chybějící prvky budou dokončeny
na jaře, kdy bude uvedeno zařízení do provozu.
Největší stavbou letošního roku byla oprava přední části kulturního domu. Dlažby
šatny, podlahy, kuchyně, zábradlí, elektroinstalace, ústřední vytápění, okna, dveře,
osvětlení, zabezpečení, obklady, omítky, malby, knihovna, stoly a židle, textilie. Kdo
chtěl, vše mohl zhlédnout při dni otevřených dveří. Neříkám, že spokojeni jsou úplně
všichni, ani to není možné. Až opadnou emoce, obci zůstane kvalitní a díky architektonickému provedení nadčasový produkt, který bude dlouhodobě sloužit veřejnosti a
který si občané obce opravdu zasloužili. Věřme, že druhá etapa oprav – sál, pódium,
fasáda, bude stejně úspěšná.
Z menších staveb byla dokončena oprava garáže Na Říce a oprava „krčku“ za
hospodářskou budovou školy.
Byly opraveny povrchy některých bočních cest včetně kanalizačních poklopů a
jiné drobné opravy dopravní infrastruktury. Dluhem zůstává ostrůvek na výjezdu
z ulice Nové na hlavní silnici a prostranství před chalupou zahrádkářů. Přes původní
proklamace půjdou obě stavby přes územní rozhodnutí a stavební povolení. Tím
nastalo zpoždění, za které se omlouvám.
Zabezpečena byla i propadlá čerpací jímka na Sv. Hostýně.
Pořízeno bylo 50 polních lůžek a na cestě je 50 spacích pytlů pro havarijní sklad,
zakoupena byla i cisterna na pitnou vodu.
Obec plní své povinnosti v oblasti opatrovnictví, přispívá na provoz všem zařízením sociálního charakteru, kde jsou umístěni naši občané. Podporuje činnost společenských organizací, angažuje se v regionálních organizacích. Zúčastnila se soutěže
Obec roku Zlínského kraje, kde obdržela zvláštní ocenění za přátelskou a sociálně
vstřícnou atmosféru v obci.
Naplněn je i plán kulturních a společenských akcí, mezi tradičními událostmi se
největšímu zájmu těší Adventní inspirace a Mikulášská čertovská jízda. Obec stále
hospodaří bez dluhů.
Nikdy není vše dokonalé a všem se nedá zavděčit. Přesto jsou projevy občanské
nespokojenosti spíše ojedinělé nebo účelové.
Chtěl bych poděkovat celému zastupitelstvu, všem zaměstnankyním a zaměstnancům obce, komisím a výborům, veškerému personálu ZŠ a MŠ, příslušníkům
zásahové jednotky požární ochrany, všem představitelům a členům společenských
organizací v obci i všem dobrovolníkům a občanům dobré vůle, kteří se snaží učinit
obec Chvalčov dobrým místem pro život.
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Jménem obecního zastupitelstva i zaměstnanců obce Chvalčova
i jménem svým přeji všem občanům a obyvatelům obce radostné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2017.
Přeji všem, aby příští rok byl lepší letošního a aby se vyplnila všechna
pozitivní očekávání.
Ing. A.Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Alex Martin MACHÁČEK
Lukáš ČUBA
Rozálie DVOŘÁKOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Řady chvalčovských občanů opustili:
Zuzana SUCHOMELOVÁ
Ludmila VLASÁKOVÁ
Kateřina CHARVÁTOVÁ
Luboslav GAJA
Marie ŠIMAROVÁ
Anastázie CHARVÁTOVÁ
Leo MORÁČEK
Milada CABÁKOVÁ
Miroslav LOUPANEC
Ján MATVEJ

38
74
17
78
76
90
73
95
82
79

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Vítání občánků v naší obřadní síni ....
Na podzim letošního roku proběhlo v naší obřadní síni již tradiční vítání občánků.
Vítání se uskutečnilo v sobotu 5. a 12. listopadu. Ke slavnostnímu obřadu se dostavilo celkem 7 rodin se svými nejmenšími, další 2 rodiny si vítání nepřály a 1 rodina
se omluvila.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky – Tadeáška
Zapletala, Apolenku Peterkovou, Štěpánka Brázdila, Jarečka Zapletala, Nelinku
Dolákovou, Davídka Škvaridla a Josífka Šípa.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěly
děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nechyběl
ani hudební doprovod pana Petra Balgy.
Poděkování patří nejen všem účinkujícím, ale i rodičům dětí z pěveckého souboru.
Další vítání občánků se uskuteční na jaře příštího roku.
Marie Balvínová, matrikářka OÚ Chvalčov

Štěpán Brázdil

Apolena Peterková

Nela Doláková

Josef Šíp
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David Škvaridlo

Jaroslav Zapletal

Tadeáš Zapletal
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Z naší obce

Komplexní pozemkové úpravy

V okolních obcích probíhají nebo již jsou ukončeny komplexní pozemkové úpravy.
Jde o proces, který uspořádává vlastnické vztahy. Pozemkové úpravy jsou nástrojem, který komplexně řeší venkovský prostor včetně veřejně prospěšných staveb.
Jsou zpracovávány podle příslušných zákonných předpisů a na náklady státu. Státní
pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví
vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastru.
Kostrou úprav je Plán společných zařízení. Navrhovaný plán po projednání
s vlastníky pozemků schvaluje zastupitelstvo obce. Plán má obvykle čtyři opatření:
Opatření ke zpřístupnění pozemků (cesty, mostky, propustky, brody a podobně,
tak aby se každý vlastník dostal na svůj pozemek), Opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí (návrh ekologické stability, rozptýlené zeleně, mokřadů atd),
Protierozní opatření (zpomalování povrchového odtoku vody a podpora zadržování
vody v krajině z ohledem na požadavky zemědělské výroby), Vodohospodářská
opatření (vodní nádrže, ochranné hráze např. proti přívalovým vodám, a jiná opatření ke zmírnění účinků povodní nebo sucha).
Do takto vymezené kostry budou zasazeny pozemky vlastníků tak, aby odpovídaly +-cenou a výměrou původním pozemkům. Pozemky stejného vlastníka a druhu
mohou být zceleny. Výsledkem bude obnova katastrálního operátu. Nové pozemky
mohou mít upravené hranice. Změny budou projednány s vlastníky a budou zaměřeny. Doba trvání celého procesu je přibližně 4 roky.
Vlastníci zemědělských pozemků, kteří by se chtěli vyslovit pro zahájení pozemkových úprav, se mohou průběžně přihlásit v úředních hodinách v kanceláři obecního
úřadu u starosty, kde jsou připraveny příslušné žádosti.
Ing. Antonín Stodůlka

ZPRÁVIČKY Z KCR DOMINO
V Dominu jsou kroužky a pravidelné aktivity v plném proudu. Nejvíce si užíváme dokončených oprav v kulturním domě. I přes různá omezení jsme to zvládli a
odměnou jsou krásné vstupní prostory. Děkuji všem návštěvníkům za trpělivost a
pochopení. Děkuji taky všem, kdo se podíleli na tomto náročném díle, snažili se nám
vycházet vstříc a měli pochopení pro naše aktivity.
Během uplynulého času proběhlo odpoledne pro rodiče s dětmi KULIČKOHRANÍ.
Hráli jsme si s kuličkami, tvořili kuličkové dráhy a bludiště. Dále jsme měli vánoční
focení dětí a rodin. Tento rok byl zájem tak velký, že jsme museli dát dva termíny.
Do konce roku se ještě těšíme na návštěvu Mikuláše a vánoční besídku pro rodiče
dětí z miniškolky.
A co nás čeká v novém roce?
Každý den bude pravidelný program.
- KLUBÍČKO - cvičení rodičů s dětmi od 1 do 2 let
- dopolední výtvarný kroužek ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let
- odpolední výtvarný kroužek ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let
- výtvarný kroužek TVOŘÍNEK pro děti od 3 do 6 let
- dopolední MINIŠKOLKA pro děti od 1,5 roku bez rodiče
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Dále nás čekají akce jako jsou besedy, přednášky a tvořivá herna.
Všechny informace a pozvánky budou v prostorách Domina a na stránkách www.
idomino.cz.
Bližší informace podám na tel. 604 305 055.
S přáním krásně prožitého vánočního období i dobrého vstupu do nového roku
2017
Elen Egerová

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Čas plyne velmi rychle, ani jsme se nestačili ohlédnout a už jsou za námi podzimní prázdniny. I když se nám to zatím nezdá, blíži se Vánoce a konec roku. Činnost
v kroužcích je v plném proudu.
Tento rok máme kroužky: „Angličtina hrou“ a pro předškoláky „Metoda dobrého
startu“.
Máme za sebou:
- pouštění draka
- návštěvu na chalupě zahrádkářů, kde si děti prohlédly krásnou výstavu ovoce,
zeleniny, květin…
- děti zhlédly pohádku „O velké řepě“
- mateřskou školu v říjnu navštívila logopedka Mgr. Kaderková
- před prázdninami se uskutečnil „Kloboukový den“. Děti donesly krásné klobouky
zdobené přírodninami, proběhly soutěže
- v den památky zesnulých jsme s dětmi zapálily svíčky u pomníku padlých vojáků
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Mikulášská besídka

V
-

v listopadu bylo ve školce divadelní představení „Žádný strach: O červené
Karkulce“
zúčastnili jsme se výstavy „Adventní inspirace“ v kulturním domě, kde návštěvníci
mohli zhlédnout výrobky dětí ze třídy Sluníček a Berušek.
Zúčastnili jsme se akce „Větrníkový den“ na podporu dětí nemocných cystickou
fibrózou.
Mikulášskou besídku v kulturním domě a Čertovský den v mateřské škole.
prosinci nás také čeká:
keramika s panem Švehlíkem
vánoční tvoření s rodiči
vánoční koncert v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem (třída Sluníček)
posezení u vánočního stromku, na které se děti již teď moc těší

Přejeme všem našim čtenářům pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového
roku.
Kolektiv učitelek MŠ
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KLUB RODIČŮ ZŠ A MŠ CHVALČOV se představuje…
Při ZŠ a MŠ působí od roku 1998 jako občanské sdružení. Nyní, změnou legislativy, jako zapsaný spolek. Je dobrovolným sdružením občanů. Jeho členy jsou
převážně zákonní zástupci všech žáků základní školy a mateřské školy.
Členství se rozděluje na:
- Základní – všichni zákonní zástupci dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Chvalčov
- Výbor KR – rodiče zvoleni zákonnými zástupci žáků ZŠ a MŠ Chvalčov z řad
rodičů, učitelů a ostatní veřejnosti
Volba Výboru KR probíhá zpravidla v září příslušného školního roku v každé
třídě ZŠ i MŠ.
Výbor KR rozhoduje například o:
- výši příspěvku na daný školní rok
- schvaluje změny stanov
- volí a odvolává předsedu, místopředsedu
- rozhoduje o základních koncepčních otázkách činnosti spolku
- rozhoduje o rozdělení a využití zisku finančních prostředků k podpoře aktivit ZŠ
i MŠ v rámci hlavní činnosti spolku
- schvaluje zásady hospodaření a účetní uzávěrky
- v neposlední řadě se účastní na konci školního roku „poděkovací“ akce za dobrovolnou a bezplatnou celoroční činnost
Hlavním účelem klubu je vykonávat činnosti, které nejsou podnikáním, a to
zejména:
- finančně podporovat rozvoj ZŠ a MŠ Chvalčov
- přispívat dobrovolnou a bezplatnou pomocí svých členů při zajišťování akcí ZŠ
i MŠ

Noc na bystřickém zámku
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-

zajišťovat a organizovat ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Chvalčov různé kulturní,
sportovní a společenské akce, např.
* Dětský karneval
* Školní ples
* Dýňování
* Noční spaní s návštěvou zámku
v Bystřici pod Hostýnem
* Filipojakubskou noc
* Sportovní turnaje
* Dětský den
* Pořádání koncertů a divadel
* Organizování školních výletů, vzdělávacích akcí
* Pořádání plaveckých kurzů
* Organizování sběru druhotných
surovin
* Podporuje činnost zájmových kroužků
* Ostatní akce…
Za školní rok 2015/2016 jsme činností
rodičů a dobrovolníků přispěli ZŠ a MŠ
Noc na bystřickém zámku
částkou 46 362 Kč.
Klub tímto děkuje všem současným i minulým rodičům dětí za jejich mnohdy dlouholetou, dobrovolnou, obětavou a bezplatnou činnost, panu řediteli a učitelům zdejší
školy za velkou podporu a pomoc.
Více aktuálních informací o klubu a jeho činnosti najdete na webové adrese:
www.zschvalcov.cz nahoře v sekci O nás – Klub rodičů.

Zážitky dětí i rodičů
JAK JSEM ŠEL S KAMARÁDY NOČNÍ PŘECHOD PŘES HOSTÝNEK
Nejdříve jsme strašně dlouho čekali na autobus, až se nám podařilo nakonec stopnout úplně jiný, co zrovna projížděl. Do autobusu na štěstí všichni vlezli, i když jsme
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byli hodně namačkaní. Jak jsme dojeli na Tesák, zahájili jsme cestu na Klapinov. Na
začátku jsme mohli jít ještě bez baterek, ale později jsme je už museli rozsvítit. Skoro
celou dobu jsem neviděl mamku ani taku, ale vůbec to nevadilo. Byla tam spousta
kamarádů. Paní učitelka říkala, že nás byl letos rekordní počet. Cesta byla tak akorát
dlouhá a na štěstí se nikdo neztratil. Nakonec jsme došli k panu starostovi, kde jsme
si opékali špekáčky a dostali čaj a výborné koláčky. Všem nám moc chutnaly. Podle
mě to byla skvělá akce a dostali jsme všichni za účast nálepku s Nebojsou. Už se
těším na další dobrodružný přechod.
Matěj Kratochvíl, žák 4. třídy ZŠ Chvalčov
SVĚTÝLKA PŘED ŠKOLOU
Bylo pondělí 31. října
odpoledne, už se stmívalo
a byla pořádná zima.. Před
školu se po osvětleném
chodníku začali scházet lidé
s vyřezanými dýněmi. Paní
Kalužová s dětmi připravila výborný horký punč pro
děti i dospělé. Druhý ročník
Dýňování mohl začít.
Každý si svou dýni vystavil
na schodiště. Pro děti byly
nachystaná tři stanoviště,
na kterých si mohly vyrobit
jednoduchá strašidla – jedno
z plastového kelímku, druhé
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si vystřihly z papíru a nazdobily a třetí z papírových kapesníčků. Dětem se vyrábění
moc líbilo a domů si odnesly krásná strašidla.
Vyřezaných dýní bylo 24 a jedna krásnější než druhá. Tento rok jsme ani nedokázali vybrat ty nejkrásnější. Všem, kteří donesli dýni, děkujeme. Každou noc chodíme
do dýní zapalovat svíčky. Už z dálky jdou vidět oranžově svítící schody nazdobené
vyřezanými dýněmi.
Tak příští rok nashledanou !!
Rozárka Miškayová
NOČNÍ SPANÍ V NAŠÍ ŠKOLE
V pondělí 24. října asi kolem 16. hodiny jsem se chystala na noční spaní ve škole.
Dostali jsme lístek, kde byla napsaná karimatka, spacák, večeře, věci na spaní a
hygiena. Tak, mám všechno. Věci jsem si dala do batohu a čekala jsem do 18 hodin.
Šla jsem před školu, kde už čekaly spolužačky, chvilku jsme si povídaly a za chvilku
nám paní učitelka odemkla školu. Rychle jsme se všichni přezuli a cupitali do třidy,
kde jsme si vybalovali věci na spaní. V tom na nás volala paní učitelka, že se máme
nachystat a že půjdeme na výlet do zámku do Bystřice. Tam nás čeká nějaké překvapení, protože vím, že se to doma dlouho chystalo. Nevěděla jsem ale co. Cesta
do Bystřice byla dlouhá, ale rychle utíkala, protože jsme si s holkama povídaly.
Najednou už vidíme zámek. Ve tmě byl pěkně nasvícený. Na nádvoří zámku čekala
pirátská banda. Pěkně nás přivítali a už si odvádějí 1. třídu do tajného vchodu do
jejich pevnosti. Na konci úzkého tunelu nás čekala paní učitelka, se kterou jsme pak
odešli do velkého sálu. Tak to šlo až po ty nejstarší páťáky. V sále, kde svítila jenom
jedna lucerna, jinak byla temná tma, čekali piráti se svým kapitánem. Ten nám nabídl
poklad, ale neznal k němu heslo, protože on už byl starý a zapomínal. Všechny paní
učitelky od něj dostaly mapy, každá byla jiná a my se rozešli k prvnímu úkolu. Úkolů
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bylo dohromady šest. V prvním jsme museli přepravit vodu pomocí různých trubek a
korýtek do kyblíku, v druhém najít jména pro čarodějnice, to nám trvalo nejdéle a bylo
to těžké, ve třetím jsme museli projít tajnou cestou po čtverečkách, ve čtvrtém jsme
museli poznávat a pojmenovat vodní a mořská zvířata, pak jsme hledali písmenka,
ze kterých vznikl nápis a ještě jsme skládali lodičky z barevných papírů. Některé
úkoly jsme plnili ve tmě. Za každý úkol, který jsme dokončili, jsme dostali od piráta
kartičku s číslem a písmenkem. Nevěděli jsme, co to znamená. Každá třída, která už
měla splněné všechny úkoly, se vrátila zpátky do temného sálu, kde hrála strašidelná
hudba z Pirátů z Karibiku. Kapitán se nás zeptal, jak se nám dařilo a jestli známe
heslo k pokladu. My jsme ho ale neznali. Kapitán zavolal všechny paní učitelky a
poradil jim, ať zkusí poskládat ty kartičky s písmenky podle čísel. Všude byla pořád
ta tma. Z kartiček vyšla hádanka, kterou jsme měli společně uhodnout. Několik odpovědí bylo úplně špatně, ale ta poslední byla správná. V sále se najednou rozsvítilo,
ozvala se rána a spadly klíče od truhly. V té jsme našli opravdu poklad – byly tam
přívěšky s pirátským znakem a bubáčci z lízátek. Nakonec nám ještě všichni piráti
zazpívali písničku Vzhůru na palubu. Piráti písničku dali panu řediteli a my jsme se
pak s ním písničku ve škole učili v hudební výchově. Má dobrou melodii a moc se
mi líbí. Bylo už pozdě a museli jsme se vypravit na cestu zpátky k nám do školy.
Ve škole jsme si vyčistili zuby a šli si lehnout do připravených spacáků. Popřáli si
dobrou noc a šli spát. Ráno nás probudila paní učitelka a dobrá snídaně. Děkujeme
všem maminkám a tatínkům, že si to všechnio pro nás připravili. Muselo to trvat asi
dlouho, protože maminka s taťkou chodili spát hodně pozdě. Těším se, co si pro nás
nachystají příšti rok. Pro mě už bude v náší škole poslední.
A chcete vědět tu hádanku? MÁM PRST V PUSE A NA HLAVĚ KÁMEN. CO
JSEM? Malá nápověda: Kapitán to měl celou dobu na ruce.
Veronika Miškayová
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A co škola?
Podstatou zpráv z dění ve škole určitě není zamýšlení se a hloubání. Nebudu se
rozepisovat, jen vyjadřuji svůj pozitivní vztah k tomuto výroku.
„Kdybychom děti učili mluvit ve škole, nikdy by se to nenaučily“. William Hull
Jít ráno do školy, vyjít schody, sednout si v lavici, hrát o přestávce honěnou,
nakreslit karikaturu spolužáka, napsat tajný dopis, zpívat v hodině hudební výchovy jak o život, běhat v tělocviku za míčem... tohle všechno je pro naše děti běžná
každodenní praxe. Ovšem ne všichni mají tuto možnost. Našim žákům jsme pod
vedením speciálního pedagoga poskytli příležitost na chvilku nahlédnout do světa
kamarádů s postižením. Sami žáci si vyzkoušeli jízdu na vozíčku, chůzi s bílou holí,
malování nohama či pusou, znakovou řeč... Cílem tohoto preventivního programu
bylo nahlédnout do světa dětí s postižením. My rádi naše cíle plníme a tentokrát se
nám to úspěšně podařilo.
Protože se problematice mezilidských vztahů věnujeme a záleží nám, aby u nás
ve škole panovala příjemná, vstřícná a empatická atmosféra, rozhodli jsme se realizovat projektový den zaměřený na tuto problematiku. Program tvořily pestré činnosti
a rozmanité hry. Všechny tyto aktivity měly za úkol podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci, pozitivní vztahy mezi dětmi a pozitivní klima třídy. Věřte nevěřte, umět
naslouchat a porozumět sobě i ostatním není vůbec jednoduché.
Něco málo zpráv z první třídy. S radostí můžu říct, všichni si zasloužili Slabikář!
Ano, je to tak. Po třech měsících soustavné práce nejenom v Živé abecedě děti
sklidily své plody v podobě Slabikářů. Není snad příhodnější místo, než království
knih, kde by mohli být pasováni na čtenářské učně. Nádhernou atmosféru jim připravily pracovnice knihovny v Bystřici pod Hostýnem, kterým touto cestou ještě jednou
děkujeme.
Začátek adventu byl ve znamení sportu.
V silné konkurenci okolních škol se naši žáci
2.,4. a 5. ročníku zúčastnili Mikulášského
turnaje v mini házené. Našim žákům nechyběla chuť ani zápal do hry, kdy s ostatními
soupeři bojovali statečně.
Již tradičně 5. 12. proběhlo Mikulášské
odpoledne, které bylo zpestřeno vystoupením dětí z mateřské i základní školy.
Některé děti Mikuláš pochválil, některé
dostaly výstrahu v podobě čertovské metličky, ale do pekla se nikdo nepropadl.
Před příjezdem „Pekelného povozu“ jsme
společně rozsvítili stromeček před školou.
Ještě před vánočními prázdninami nás
ve škole čeká „Muzicírování“, která již tradičně má ve své režii paní učitelka Alena
Konečná.
Jak již to tak bývá, konec roku je vždy
velice rychlý a hektický. Proto Vám všem
přejeme hlavně klid, pohodu a zdraví
v novém roce.
Mgr. Martina Chvatíková
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Různé

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY CHVALČOV
20.12.
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

Vánoční posezení - sváteční atmosféra, čtení příběhů
- nulté kolo přehlídky nej- lineckého cukroví
Výtvarný ateliér - vyrobíme si kalendář
Dopolední kavárnička - použití nejenom vyrobeného kalendáře
Taneční hudba vážně nevážně
- vystoupení žáku ZUŠ Bystřice p.H. pod vedení MgA Magdy Čáslavové
Výtvarný ateliér - inspirace pro plesovou sezonu
ŠIBŘINKY - taneční veselí jak to umíme jenom my

--------------------Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 21. 1. 2017 ve 20.00 hodin v KD Chvalčov
hraje skupina PEXESO
--------------------Klub rodičů Vás zve na

FILMOVÝ PLES

v pátek 27. 1. 2017 ve 20.00 hodin v KD Chvalčov
hraje skupina KIKS BRASS,
vstupné 95 kč, mládeži do 18 let nepřístupno
masky, kostýmy vítány
---------------------

MYSLIVECKÝ PLES

v sobotu 11. 2. 2017 ve 20.00 hodin v KD Chvalčov
hraje skupina LOS-PLAYBOYS
---------------------

DĚTSKÝ KARNEVAL

v sobotu 25. 2. 2017 ve 10.30 hodin v KD Chvalčov
---------------------

Upozornění pro fanoušky setkávání „TOULKY S FILMEM“
Besedy o českém filmu s panem Vítězslavem Tichým se přesunuly z hotelu Říka
do nových prostor našeho kulturního domu. Věříme, že tuto změnu přivítají zejména
občané Lhotky. Těšíme se na Vás. Občerstvení zajištěno. Příští setkání se uskuteční
počátkem ledna 2017, přesný termín se dozvíte z plakátů, webových stránek obce,
místního rozhlasu, facebooku.
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Vaše příspěvky

Chvalčovský borec letos druhý v Evropě

S Jaromírem Janečkou se
znám spoustu let, ale popravdě
mně celé ty roky nějak unikalo,
že je tak významným sportovcem
ve sportu s názvem „Naturální
kulturistika“. Je pravidelným sběratelem vynikajících umístění a
držitelem několika mezinárodních
trofejí v této sportovní disciplíně.
V posledních letech velmi úspěšně reprezentuje oddíl TJ Zekon
klub Bystřice pod Hostýnem a rovněž obec Chvalčov. Nesporně nejvýznamnější medaili získal za 2.
místo na Mistrovství světa v kategorii Muži do 175 cm. Jako pravidelný účastník soutěží v rámci
Mistrovství Evropy se několikrát
umístil na medailových pozicích.
Rovněž letošní sezóna nebyla v tomto ohledu výjimkou. Po
tvrdé a usilovné přípravě, kdy
strávil tento borec nespočet hodin
v posilovně a za významného
přispění dodržování přísné životosprávy, která se zakládá na
striktní dietě (tato je založena na
principu nízkých sacharidových
dávek, optimálního přísunu bílkovin a ostatních potřebných složek potravy a doplňků výživy), směřoval svoji aktuální
formu na první závody v letošním roce. Byla jí mezinárodní pohárová soutěž, která je
zároveň nominační na Mistrovství Evropy a konala se 1. října v Karviné.
Jaromír si vedl víc než úspěšně a jeho aktuální forma mu vynesla v kategorii
Masters vynikající 1. místo a v kategorii Muži do 180 cm celkové 2. místo. O týden
později 8. října při stejné soutěži, konané tentokráte v Brně, zopakoval naprosto
totožné výsledky, čímž se bezpečně nominoval na mistrovství Evropy. Toto mistrovství se konalo 22. října v Šamoríně u našich východních sousedů. Na Slovensku
potvrdil svoji skvěle načasovanou formu a ve své hlavní kategorii Muži do 175 cm
obsadil vynikající 2. místo. V kategorii Masters potom nepopulární 4. místo, což je
ovšem také mimořádný úspěch, který bezesporu zaslouží obdiv.
Na všech výše zmiňovaných závodech startuje v průměru 15 borců v každé
kategorii a obsadit tak vysoké příčky je nesmírně obtížné. V rámci těchto soutěží
je nejdůležitější, aby všichni zúčastnění závodníci vykazovali co největší svalové
objemy za minimální přítomnosti podkožního tuku a tím byla zvýrazněna na nejvyšší
možnou míru svalová vyrýsovanost a symetrie postavy. Tým mezinárodně zkušených rozhodčích taktéž posuzuje svalový rozvoj, dle jasně daných pravidel. Nedílnou
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součástí je tzv. volná sestava, kdy závodníci předvádí své nejlepší pózy, jež zdůrazňují jejich přednosti. Tato sestava trvá přesně jednu minutu za doprovodu hudby,
kterou si závodníci volí sami. Podstatou naturální kulturistiky jsou svaly získané bez
jakýchkoliv podpůrných prostředků, proto jsou závodníci podrobováni pravidelným
dopingovým kontrolám.
Z mnoha zajímavých informací o tomto sportu jsem vybral několik Jaromírových
odpovědí na moje otázky:
Jaromíre, jakou máš motivaci do dalšího závodního období?
„Mám radost, že i v poměrně pokročilém sportovním věku se můžu v této disciplíně neustále zlepšovat a dosahovat kvalitních výsledků, které jsou vyvrcholením
mého vlastního uspokojení v tomto druhu sportu.“
Jak je těžká a časově náročná příprava?
„Tomuto sportu musí člověk věnovat každičký den poslední cca tři měsíce před
prvním závodem. Obnáší to každý den dvakrát posilovnu a 24 hodin denně stravovací režim a dodržování velmi přísně dané životosprávy.“
Co Ti tento sport přináší?
„Především sebedisciplínu, která je mně prospěšnou i v běžném životě.“
Cíle do další sezóny?
„Opětovně se pokusit kvalitně připravit na další soutěže a pokud možno přijít na
soutěže v lepší formě než letos.“
Děkuji za rozhovor s přáním, aby se Ti v plném zdraví podařilo i nadále vítězit nejen
na soutěžích, ale i v dodržování tvého stanoveného životního stylu.
Jaroslav Maniš

Kulturní rubrika

Filmový Tesák pokračuje

I když to vypadalo, že Filmový Tesák 17. ročníkem končí, k všeobecné radosti
filmových fanoušků opět ožil. Ve dnech 21. – 23. října 2016 se uskutečnil 18. filmový
Tesák. Nestalo se tak sice na Tesáku, ale v podobně příjemném prostředí Vizovických
vrchů v rekreačním středisku REVIKA u Vizovic. Celé akce se ujal FILMFEST, s.r.o.,
pořadatel Zlín Film Festivalu pro děti a mládež ve spolupráci s Vítězslavem Tichým.
Hlavními tématy byla produkce zlínských ateliérů, které letos slaví 80 let své existence, osobnosti zlínského studia a filmová hudba Zdeňka Lišky.
Do programu byly zařazeny zajímavé besedy s význačnými osobnostmi české filmové produkce. Byli jsme seznámeni s animátorem a režisérem Milanem Šebestou,
s produkčním hraných filmů zlínského studia Vojtěchem Kunčíkem, hudebním a
zvukovým režisérem Jiřím Zobačem a na závěr se spisovatelkou a autorkou mnoha
televizních a filmových scénářů Markétou Zinnerovou.
Milan Šebesta se narodil v roce 1945 v Brumově-Bylnici. Je to filmový tvůrce a
pedagog. Studoval grafický design na výtvarné škole a obor Animovaná tvorba na
pražské FAMU. Prošel všemi profesemi, které nabízí animovaný film, ale nejvíce si
cení toho, že byl uznávaný jako mistr animace. Za 44 let, které většinou strávil ve
Filmovém studiu Zlín, spolupracoval na více než 170 filmových animovaných titulech, z těch nejznámějších např. Krysáci, Pat a Mat, Švec a čert. Jako výtvarník a
animátor pracoval s předními zlínskými režiséry a animátory, jako Hermína Týrlová a
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další. Vytvářel animace a triky pro filmy
Juraje Herze, Milana Cieslara, Zdeňka
Sirového a jiné režiséry. Přednášel klasickou animaci na Filmové škole Zlín
a Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Stále je
výtvarně i literárně činný. Miluje inteligentní humor, dlouhé vycházky do přírody a kvalitní moravské červené víno.
Vojtěch Kunčík se narodil v roce
1935 v Nivnici. První zkušenosti sbíral na filmech Karla Zemana pro děti
a mládež i dnes velmi známých. Ve
zlínském filmovém studiu pracoval na
různých postech ve výrobě a produkci
od roku 1958 až do roku 1993. V první
polovině padesátých let, kdy vznikal
film Karla Zemana Cesta do pravěku, byl studentem Vyšší filmové školy
v Čimelicích a natáčení tohoto filmu
bylo jeho školní praxí. Když v roce
1958 nastoupil do zlínského studia,
stal se jako asistent výroby součástí
týmu, který stvořil druhou Zemanovu
legendu – Vynález zkázy. V 70. letech
pracoval jako vedoucí produkce a podílel se na snímcích jako Metráček,
Pavučina, Nekonečná-nevystupovat
či Kapitán Korda.
Jiří Zobač se narodil v roce 1939
v Praze. Jako pracovník filmového
hudebního studia FISYO nahrál hudbu
k zhruba 500 celovečerním filmům,
100 krátkým a animovaným filmům.
Obdržel cenu Emmy za nahrávku
hudby k filmu Agent bez minulosti
(2002). Jako hudební režisér se podílel
na filmech Anděl s ďáblem v těle či
Anděl svádí ďábla nebo na televizním
seriálu Náhrdelník. Zapsal se také
jako hudební režisér ve zlínských filmech, např. Housata, Pohlaď kočce
uši nebo Freonový duch. Působí na
Katedře zvukové tvorby na pražské
FAMU. Byl spolupracovníkem a blízkým přítelem filmového hudebního
skladatele Zdeňka Lišky.
Markéta Zinnerová se narodila
v roce 1942 v Brně. Odmaturovala
v Liberci a pak 2 roky pracovala jako

Milan Šebesta

Vojtěch Kunčík
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průvodčí ČSD. V letech 1981-1985 vystudovala dramaturgii a scenáristiku na
pražské FAMU. V 70. letech byla dramaturgyní ve vysílání pro děti a mládež
v Československé televizi. Její jméno známe hlavně z filmů Den pro mou lásku,
Indiáni z Větrova a Za humny je drak. Pracovala také na seriálech jako např.
Tajemství proutěného košíku, My všichni školou povinní, a dalších. Od roku
1976 se stala spisovatelkou. Zabývá se hlavně literaturou pro děti a mládež. Ve
svých dílech prokazuje důkladnou znalost lidské psychiky, zvláště citové vazby mezi
dětmi a dospělými. Mnoho jejích děl je inspirováno jejími skutečnými životními osudy.
Nechtěnou pozornost médií k sobě připoutala scénářem k filmu Bolero, v němž
zpracovala skutečný příběh slovenské studentky Mariky, kterou znásilnili a zabili její
spolužáci.
Pořadatelé spolu s Vítězslavem Tichým vybrali mnoho zajímavých filmů z tvorby
zlínského studia. Mezi 8 celovečerními filmy jsme mohli zhlédnout např. Pavučinu
(1986), která ukazuje problém drogové závislosti nebo Dneska přišel nový kluk
(1981), jenž věrně a mírně kriticky zachycuje život v polovině normalizačního období. Dále bylo uvedeno 5 dokumentárních filmů, z nichž mě nejvíc zaujal dokument
Zdeněk Liška (2000). Ve vzpomínkách jeho spolupracovníků ukázal umění a nápaditost při tvorbě filmové hudby skladatele Zdeňka Lišky. Uvedením 9 krátkých animovaných filmů mě pořadatelé vrátili do dětství promítnutím filmu Vzpoura hraček
(1946), který animovala známá režisérka a animátorka zlínského studia Hermína
Týrlová. Z dalších neméně zajímavých filmů byly uvedeny Requiem pro panenku

Markéta Zinnerová a Jan Tichý
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(1991), Poklad ptačího ostrova (1952), Chlapec a srna
(1962), Prázdniny s Minkou
(1962), Kouzelný svět Karla
Zemana (1962), večerníček Krysáci (2008), Nová
Karkulka (1980) a mnoho dalších.
Toto podzimní setkání bezmála 50 filmových nadšenců
proběhlo v podobném duchu
jako na Tesáku. Sešlo se tam
mnoho známých tváří z předchozích ročníků, takže bylo i
o čem popovídat.
A co na to Víťa Tichý, dlouholetý pořadatel Filmových
Tesáků?
„Uskutečnit Filmový Tesák
nikoliv na Tesáku, ale ve
Vizovicích, je pro mě samozřejmě změnou. Filmový Tesák
v
té původní podobě byl takoV Tichý a Jiří Zobač
vou, až bych řekl, rodinnou
záležitostí. Ale protože 95 procent hostů je stejných, všechny je znám, bude nám
spolu dobře i na kopci nad Vizovicemi.“
Závěrem bych ráda poděkovala paní Markétě Pášmové, umělecké ředitelce zlínského festivalu filmů pro děti a mládež, která se svým týmem tuto akci zorganizovala
a hezky se o všechny přítomné postarala.
Naďa Sedlářová

Adventní inspirace
Letošní už 11. ročník adventních inspirací proběhl v nově zrekonstruovaném
kulturním domě. Všichni návštěvníci tak měli možnost kromě předvánoční atmosféry
vychutnat si také nové prostory, které se více méně všem velmi líbily. Počet návštěvníků zcela jistě letos trhnul rekord. Chvílemi sál doslova praskal ve švech. Také
v
tvořeníčku
se
děvčata
měla co ohánět, a není divu,
vždyť výrobky, které si děti
z horního patra odnášely, byly velice krásné a kvalitní. Nové posezení u bufetu lákalo k příjemnému
posezení a popovídání si s přáteli. Osvědčila se i nově otevřená
šatna.
Na adventních inspiracích je
krásné, že dává lidem příležitost
nejen k inspiraci a nákupu vánočních výrobků, ale i k přátelskému
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setkávání. Vernisáž zahájilo vystoupení dětí z naší zákadní školy, pod vedením
paní učitelky Aleny Konečné a Aleny Veselé. Za obec se ujal slova pan starosta Ing.
A. Stodůlka, který všem popřál krásný adventní čas a převzal symbolický adventní
věnec. Během soboty a neděle se na pódiu vystřídalo mnoho učinkujících. Děti ze
ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem se svým vedením, včetně dechové hudby mladých
žáčků. Paní Radka Trňáková si opět se svými „malošky“ nacvičila roztomilé vystoupení. Roztomilí byli také malí Valášci ze souboru Píšťaličky a úžasní byli i jejich starší
kamarádi z Malé Rusavy. Novinkou, která sklidila velký úspěch, bylo vystoupení
přerovského seskupení ADDGospel. A nám již známá kapela Hogo fogo zakončila
v neděli odpoledne důstojně a dojemně celou akci. Skvělý Jaroslav Maniš víkendovou akci moderoval.
Aby se mohlo adventní setkávání, které je svým pojetím na Chvalčově zcela ojedinělé, uskutečnit, je potřeba mnoha lidiček, kteří přiloží ruku k dílu. Organizace se
po loňském úspěšném Šmigrustu ujala paní Naďa Sedlářová. Čas a energie, kterou
přípravě a realizaci Adventu věnovala, se nedá nijak vyčíslit ani poměřit. Právě díky
paní Sedlářové je naděje, že se tradice vánočních a velikonočních výstav v naší
vesnici udrží a bude zdárně pokračovat i v budoucích letech. Paní Sedlářové patří
největší dík. A pak je tady mnoho dalších pomocnic a pomocníků, a přínos každého
z nich je velmi důležitý. Všichni si zaslouží poděkování. Každý člověk ochotný obětovat ze svého volného času je vzácný jako šafrán. Celou akci podporuje náš chvalčovský Obecní úřad, bez jehož „požehnání“ a podpory by uspořádat jarmark nebylo
možné. Dík patří také zaměstancům úřadu, kteří se podílí jak na přípravě, tak na úklidu sálu. Krásné a originální vánoční výzdoby se ujala SŠNO v čele s paní Kateřinou
Valtrovou a panem Juráskem. Spolupráce s bystřickou nábytkářskou školou funguje
jako po drátku, ochota a vstřícnost z nich přímo čiší. Manželé Sanitrníkovi vyzdobili vestibul, vánoční stromky poskytli manželé Kynclovi. Jak šikovné máme děti v
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Dominu, mateřské školce a základní škole, ukázaly výstavky jejich prací.Tvořeníčka
se opět ujala spolehlivá Jitka Nováková se svým osvědčeným týmem děvčat. Svůj
podíl na tvořeníčku měla i paní Martina Krejčí a Alena Palenčárová a kantoři SŠNO.
Za pomoc děkujeme všem dalším dobrovolníkům: Josefu a Lence Janečkovým, včetně jejich dcery Leničky, Evě Konopkové, Ivaně Zábranské, Radkovi Bílému, Aničce
Dostálové, Jitce Dostálové, Pavle Křiklavové a manželům Juráškovým coby novým
správcům kulturního domu.
A závěrem bych ráda poděkovala všem prodejcům a všem návštěvníkům, kteří
této akci fandí a svou podporou a účastí ukazují, jak velký mají Adventní inspirace
smysl.
Jitka Dostálová

Setkání chvalčovských důchodců
Ve čtvrtek 24. listopadu se konalo v nově opraveném kulturním domě Chvalčov
přátelské setkání důchodců a přátel. Všechny přítomné přivítal pan starosta Ing.
Stodůlka.
K tanci a poslechu hrála známá dvojice „Jindra a Mirek“, dlouholetí příznivci tohoto
setkávání. Pro přítomné bylo připraveno příjemné občerstvení ovocem, chlebíčky,
kávou i vínem ve velmi přijatelných cenách.
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Nebylo to jenom posezení, kdo
chtěl, mohl i tancovat. Velmi pěkné bylo
vystoupení mladých tanečníků společenských tanců, které tuto akci pozvedlo
na hodně vysokou společenskou událost. Děkujeme naší mládeži za toto
účinkování.
Připravená tombola vnesla do sálu
radostné vyrušení a dobrou náladu i
těm, kteří zaplatili a nevyhráli. Inu, štěstí
je vrtkavé.
Byli zde i důchodci, kteří zrovna netancovali jako ti „přeborníci“ a milovníci tance,
ale i ti se dobře bavili. Bylo zde dobře a veselo. Skýtala se i možnost prohlídky
našeho zrekonstruovaného kulturního domu, který je v současné době chloubou
Chvalčova. Bylo to zdařilé přivítání nastávajícího adventu, který připravil Sbor pro
občanské záležitosti Chvalčov.
Anna Benešová

Branný závod

Chvalčovští hasiči

Mladí hasiči mají za sebou první branný závod, který se uskutečnil 15. 10. 2016
v Šelešovicích. Soutěžilo se v pětičlenných hlídkách. Každá hlídka měla před sebou
trať označenou červenými fáborky. Na trati musely plnit několik úkolů: střelba ze
vzduchovky, základy topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana a překonání
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lana. Naše děti to zvládly dobře, do cíle trefily, a to, že se všechny úkoly nepodařilo
splnit na výbornou, vůbec nevadí. Máme ještě co procvičovat! Podařilo se jim obsadit
krásné10. místo! Za odměnu jsme si udělali výlet na bazén do Hranic.
Anna Adámková

Mikulášská jízda
Mikulášská jízda, kterou pořádají chvalčovští hasiči, se svou jedinečností zařadila mezi velmi oblíbené akce naší obce,
na kterou můžeme být právem hrdi. Nic
podobného v jiných vesnicích neuvidíte a
nezažijete. Uvědomuje si to čím dál více
lidí, a proto také čím dál více lidí přijíždí,
aby to pekelné chvalčovské show viděli na
vlastní oči. Tak se 5. prosince začne shromažďovat obrovský dav před Obecním
úřadem a s napětím vyhlíží, jak se ze
zatáčky vyřítí vůz s Mikulášem a anděly.
Vůz doprovází tlupa hrůzně vyhlížejích
čertů, ohně, kouř a pekelný smrad síry.
Nedělitelnou součástí je hudba z pohádky „S čerty nejsou žerty“, která pekelnou
atmosféru dokonale podtrhuje. Každým
rokem nás hasiči překvapí novými maskami, ze kterých jde většinou hrůza. Malé
děti se drží svých rodičů jako klíšťata,
některé přihlíží raději jen zpovzdálí. Starší
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děti už trochu provokují, takže kolikrát skončí
i v kleci. Od Obecního úřadu vůz vyjíždí ke škole,
následován průvodem lidí. Před školou čeká
další zástup připravený nechat se „postrašit.“
Mikuláš s anděly jako zástupci spravedlnosti a
dobra mají stále plné ruce práce. Jízda končí
u Javorníka.
Letos, i v tom „šrumci“ jsem kupodivu zaslechla vyzvánět mobil. Volala mi švagrová z Chocně
a nadšeně do telefonu říká: „Mluví o vás v rádiu,
teď, o Chvalčově, o těch vašich čertech. Co to
tam na těch čertech vyvádíte? Říkají, že je to
krásný, já to chci taky vidět!“
Takže milí čerti, hasiči, pokud na vaši jízdu,
začnou jezdit lidi až z Chocně, klobouk dolů.
Ale budeme muset tu naši vesničku trochu přifouknout, abychom se sem všichni vešli. Držím
palce, ať se v budoucnu daří.
Jitka Dostálová

Chvalčovští zahrádkáři

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda...

Hippokrates

V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová. I když na zahrádce neleží sníh,
není ani zamrzlá půda a svítí slunce, přináší majiteli zahrádky více času, než kdykoli
jindy během roku již proto, že se začíná již po 16. hodině šeřit a ráno se rozednívá
relativně později, přichází doba přípravy na zimu. Je také ideální období pro naplánování nových výsadeb místo těch, co se neosvědčily. Myslete při tom i na děti při
výběru vhodných rostlin.
Leden jako měsíc hlubokého vegetačního klidu dopřává zahrádkářům ještě relativní odpočinek. Každý by si měl důkladně rozmyslet, co bude následující rok na své
zahrádce pěstovat, s čím byl loni spokojen a čemu se naopak nedařilo.
Zbytky osiv i nová semínka si udržují dobrou klíčivost za správných podmínek –
v suchu, chladu a tmě. Osivo musí být před uložením suché a v průběhu skladování
jej také chráníme před zvlhnutím. Bezproblémová jsou originální balení od výrobců,
otevřené sáčky se zbytky osiv se dobře uchovávají v uzavřených zavařovacích
sklenicích. Důležitá je i teplota, kdy se optimum může u jednotlivých druhů lišit, ale
většinou se pohybuje kolem 5°C, což je teplota v ledničce, sklepě nebo garáži.
Krmte ptáčky, budou s vámi žít, a myslete na jejich důležitou pomoc v boji proti
škůdcům. Každá, a to i ta nejmenší zahrádka je vždy místem setkávání člověka s přírodou. Pokud najdou u vás potravu v zimě, oblíbí si vaši zahrádku i během vegetace
a možná tam i zahnízdí. Proto je nejlepší doba vysledovat, kdo na naší zahrádce žije
a komu postavíme budku pro zahnízdění.
Ptáci mají na zahradě význam nejen ekologický, my hodnotíme především jejich
ekonomický přínos pro nás. Bude-li nám hnízdit v budce na zahradě párek sýkor
koňader, je schopen během roku ochránit od hmyzích škůdců přibližně 40 ovocných
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stromů – jedna sýkora má denní spotřebu 15-17g hmyzu, larev, kukel a vajíček,
tedy asi jako sama váží. Párek rehka domácího, častého v našich zahradách, krmí
svá mláďata až 500 x denně a jedna vlaštovka pochytá za léto až jeden milion kusů
hmyzu.
Pro všechny příznivce českých zahrádek je opět připraven nástěnný Kalendář
ČZS pro 2017. Zaměřen je tentokrát na staré odrůdy ovoce. Cena činí 45 Kč.
Kalendář připomíná i 60. výročí založení ČZS, jehož oslava vyvrcholí 5.-8. října 2017
na výstavišti Flora Olomouc. Zde kromě naší výstavy ČZS uspořádáme i mezinárodní pomologickou výstavu EUROPOM. Dostali jsme od organizátorů možnost tuto
evropskou výstavu uspořádat vůbec jako první z bývalých socialistických zemí, a to
vskutku zavazuje.
Také Chvalčovští zahrádkáři budou slavit v roce 2017 50 let od založení
(18.1.1967) základní organizace zahrádkářů a mezi námi jsou tři členové, kteří byli
u zrodu: př. A. Zábranský, J. Červinka a J. Pavelec.
Blíží se vánoční a novoroční svátky, udělejte si i letos radost něčím hezkým z vaší
zahrádky, nebo koupenou řezanou či hrnkovou květinou. Jednou z mála pokojových
květin, která nás může těšit svými květy po celý rok, je africká fialka (Saintpaulia).
V tomto období potřebuje především dostatek světla a velmi mírnou zálivku. Krásnou
a tradiční květinou vánočních a novoročních svátků je vánoční hvězda (Euphorbia),
nebo klasický brambořík (Cyclamen). Můžete vybrat v květinářství, školkách také
rostlinu okrasnou listem, která barevností listů nahradí nedostatek květů a přitom
poroste dlouhodobě v bytových podmínkách. Kvetoucí květiny, zejména ty sváteční
zdobící se květem, jsou někdy opravdu jen krátkodobé a nám může být líto, že je
nemůžeme pěstovat déle.
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Živý vánoční stromek. Pokud
si pořídíte na Vánoce živý stromek v kontejneru, je důležité ho
postupně přivykat na teplejší prostředí, s pravidelnou zálivkou a
rosením. I návrat po Vánocích
musí být pozvolný. Musí-li přeci
jen zpět do zahrady, zapusťte
ho na chráněném místě hlouběji do půdy, řádně namulčujte a
chraňte před sluncem. Necháteli pak živý vánoční stromeček
v květináči 2 - 3 týdny v pokojových podmínkách, většinou se
probudí a pak ho nemůžete náhle umístit do zahrady, kde bude vystaven lednovým
a únorovým mrazům. Ideální je ponechat ho do jara na nějakém chladném, ale bezmrazém světlém místě.
Chalupa zahrádkářů – CH.Z.
30. září jsme se rozloučili se zemřelým př. Ing. Josefem Skýpalou, bývalým jednatelem zahrádkářů. „Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.“
V říjnu jsme se zúčastnili výstavy ZO ČZS Holešov, která se konala v prostorách zámku. Při té příležitosti jsme navštívili zahradnictví B. Stelly, kde nás jednak přivítala hudba v krojích ZPÁTEČNÍCI pod vedením Ing. J. Kvasničkové, ale
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též teplý burčák, medovina, med a jiné dobroty.
Aby toho nebylo málo, jeli jsme také na výstavu
k ZAHRÁDKÁŘŮM do Míškovic. Zde jsme byli mile
překvapeni množstvím výpěstků, skvělým aranžmá
(mají floristku, která obsazuje v soutěžích ČZS ČR
1.-2. místa), degustaci zelenin, pěkné výtvarné
práce dětí. S novými dojmy, nápady jsme se vraceli
domů.
V průběhu října jsme se zúčastnili mnoha zajímavých akcí, zejména v rámci kroměřížského
výstaviště FLORIA. Např: degustace slivovice,
aranžování květin, vernisáže „XIX. Mezinárodní
výstavy bonsají a suiseky.“
15.-17.10. proběhla výstava „CHVALČOVSKÝ
PODZIM 2016“ na CH.Z. kde nám paní Zd.
Sedlaříková předváděla vyřezávání zeleniny a dýní. Děti si také mohly samy vyřezat
třeba něco z ředkvičky. Bylo to přímo skvělé.
Paní Zd. Sedlaříková také připravuje exponáty do Českých Budějovic, Olomouce, Erfurtu.
K. Gomola nás zásobil medem různých chutí,
vůní, sušeným ovocem. Výstava měla velký ohlas
u návštěvníků svým novým pojetím.
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3. listopadu jsme se rozloučili se zemřelou př. Miladou Cabákovou. Čas ubíhá a
nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
6. listopadu se konala na CH.Z. „Svatomartinská husa a víno“. Účast byla vysoká,
ač neradi jsme museli zájemce odříci. Husa neměla chybu a vína bylo také dostatek
a bylo výborné! Také něco od mouky bylo připraveno: Mirkovy frgály, rolády Helenky,
Majky, štrůdl Evičky, slané tyčinky Miladky a jiné. Rozcházeli jsme se v dobré náladě.
Výstavy a příbuzné akce:
30.12. ve 13 hod. „Výšlap přírodou“ sraz na CH.Z. Společenská akce na ukončení
roku 2016. Vítáme každého účastníka – po příchodu zpívání
koled, posezení, pití moku.
Kytice z Krasického bajek, Ignacy Krasicki, r. 1877
Dub a dyně.
Kdyžtě každá rostlinka dozrávala v čase,
jak tu dlouho stojí dub, dyně tázala se.
„Sto let.” „Já jsem za sto dní takovou se stala,”
řekla dyně. Na to dub: „Marna tvoje chvála,
pěkna’s, pravda, na pohled, na pohled též slyneš,
jak jsi rychle vyrostla, tak též rychle zhyneš.”
Pár pranostik
Nežijeme proto, abychom jedli, jíme proto, abychom nepili nalačno.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Stůl bez chleba je holá deska, na stole chléb – tabule nebeská!
Vánoční přání
Ježíšek pěkně český jedině je hezký,
kapra vykostěte, Santu vyhostěte,
dárky rozbalte, svíčku zapalte,
olovo lejte a krásně se mějte.

Poděkování a přání do nového roku 2017
Lásku od milovaných,
přátelství od přátel,
větu od těch, kterých si vážíš,
k tomu kapičku štěstí a moře zdraví
v novém roce 2017 přejí
Chvalčovští zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS
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Než zavřete zpravodaj

Česká státní hymna

Za nedlouho oslavíme příchod Nového roku a úderem silvestrovské půlnoci nastává okamžik, ve kterém máme možnost zaposlouchat se do nádherných tónů naší
státní hymny. Česká hymna obsahuje jen jednu sloku, kterou všichni dobře známe,
a ve většině z nás probouzí dojetí a úctu. Nedávno jsem narazila na původní text
hymny, který obsahuje navíc tři neznámé sloky. Duchovní přesah tohoto textu je
nepřehlédnutelný, stejně jako jeho vlastenecké poselství.
Posuďte sami:
Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to jest ta krásná země,
/:země česká, domov můj!:/

Kde domov můj, kde domov můj?
V zemi, kde náš Kníže svatý
vírou v Krista v duši vzňatý,
krev svou v oběť za vlast lil,
český národ vykoupil.
V zemi slavné, otcům drahé,
/:v české zemi domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu, vzdoru zmar.
To jest Čechů slavné plémě.
/:mezi Čechy domov můj:/

Kde domov můj, kde domov můj?
Bože, Velký Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne,
Tebe vzývá národ můj,
Věčný Bože při něm stůj.
Světovládný Hospodine.
/:chraň vždy český domov můj:/“
Betlém věnovala obci paní Eva Prázdná v listopadu 2016.

Obec Chvalčov Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
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Mikulášská jízda
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Slovo na konec:
„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží.
Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece
vspolku nejčistší souhlas.“
Božena Němcová
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