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Stavění máje

Poznáte je?

Rej čarodějnic a čarodějů
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Vážení spoluobčané,
volby do Evropského parlamentu jsou minulostí, voličská účast svádí k zamyšlení.
Byly to volby třetího řádu a vůbec, nebyly to žádné opravdové volby, jak jsme mohli
slyšet i číst ve všech novinách. Proto také k nim přišlo tak málo voličů. Evropský
parlament je daleko, ani pořádně nevíme, co dělá a nerozumíme tomu, oč se snaží.
Proč bychom ten neřád ještě měli podporovat nějakým volebním úsilím.
Že jenom v naší vsi evropské peníze zaplatily valnou část silnice a mostu na Říce,
že je jimi financována stavba tělocvičny a hřiště i třeba rozhlas v Lázních, a dokonce
že i naše pracovní skupina je jimi dotována a podobně je tomu tak i v dalších obcích,
městech i krajích, je jaksi samozřejmé. Tyto peníze už nejsou třetího řádu.
Nízká volební účast má jistě mnoho odborně popsaných důvodů mezi kterými je
odpovědnost brána jako jedno z nejpodřadnějších kritérií. Přitom je známo, že odpovědnost za sebe, za svou rodinu, za své okolí, za svůj život je znakem dospělosti
jednotlivce a vyspělosti národa. I účast na volbách je odpovědností svého druhu.
Výchova k odpovědnosti probíhá především příkladem, který rodiče dětem předávají
jako nejpodstatnější součást věna. Zdá se, že máme co zlepšovat.
K projektu „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ vám chci sdělit, že stavba tělocvičny
atd. přes dílčí problémy pokračuje svižně kupředu. V této chvíli jsou hotové izolace
a sádrokartony, okna, dveře, příčky, je přistavěno vstupní schodiště a provedena
většina zednických prací, požární schodiště a další kovové prvky, hotová je vzduchotechnika pro tělocvičnu. Venku je hotová kanalizace, drenáže pod hřištěm a
přeložka elektropřípojky. Před školou probíhají zemní práce na parkovišti a stezce
pro smíšený provoz. Parkoviště vedle kulturního domu je téměř hotové včetně
zachycovače ropných látek. Stavební činnost podél silnice vytváří obyvatelům přilehlých nemovitostí nepohodlí, vibrace při hutnění konstrukčních vrstev parkovišť
působí otřesy domů. Pracovníci zhotovitelské firmy Pozimos , a.s., zkontrolovali stav
nemovitostí před započetím prací a provedou kontrolu i po jejich ukončení. Fasády
domů jsou nebo budou se souhlasem vlastníků fotograficky zdokumentovány proto,
aby případné škody vzniklé stavební činností byly průkazné. Ke konci měsíce května
bylo proinvestováno téměř 6,5 milionu Kč. Finanční krytí investice bude zajištěno
překlenovacím úvěrem, neboť prostředky musí být nejdřív uhrazeny a až poté,
s několikaměsíčním zpožděním, budou hrazeny z operačního programu. Celá stavba
je podporovaná finanční dotací z Evropské unie z regionálního operačního programu
Střední Morava. Její hospodárnost je velmi přísně hlídaná odpovědnými úředníky.
Každá, byť nepatrná odchylka od projektu, podléhá schvalovacímu řízení, často se
stává neuznatelným, a tudíž nedotovaným nákladem.
Stavební činnost vyvolává další nutné investice, se kterými se nepočítalo, nebo na
které projekt nepamatoval (např. nová vzduchotechnika ve školní kuchyni a jídelně,
oprava propusti přes přední potok u vjezdu do areálu, oprava opěrné zídky u hřiště
pro skateboard a výměna vodovodního potrubí v hospodářské budově patří k nejpodstatnějším vícenákladům nepodléhajícím dotaci). Z toho důvodu spolu s propadem
příjmů obecního rozpočtu (avizovaný hrubý odhad cca 2 miliony Kč) zdá se být
ohrožena dostavba technické infrastruktury v uličce Sborné, která byla plánována na
letošní rok. V této věci bude definitivně rozhodnuto v září.
Dokončení projektu „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ se po stavební stránce
předpokládá na podzim letošního roku. Účetně a administrativně do konce 1. pololetí
2010. Poděkování patří radě i zastupitelstvu obce za zvýšené úsilí v průběhu stavby, rovněž obyvatelům obce postiženým stavebním ruchem za trpělivost a přístup
k řešení problémů.
Antonín Stodůlka, starosta obce
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO ze dne 1.dubna 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala:

4/3 a souhlasí s úhradou faktury za opravu vodovodní přípojky pro obecní byty –
havarijního úseku v délce 75 m za cenu 50.000,--Kč.
4/6 smlouvu na poskytnutí služeb městem Bystřice pod Hostýnem na podávání
žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu „E-Government
v obcích Czech POINT“.
4/7 a rozhodla o podpisu smlouvy na odprodej plynové přípojky v ul. Javornické
v délce 169 m za cenu 297.000,--Kč s pověřením ZO.
4/9 a souhlasí s uvolněním částky 23.000,--Kč. (jako první částka na zbudování
přeložky NN soustavy při stavbě tělocvičny).
4/10 a souhlasí s rozšířením žádosti na dotaci pro cyklostezku o projekt na ozelenění obce jako revitalizaci po stavbě kanalizace.
4/12 zakoupení softwaru - Matrika KEO-X pro potřeby obecního úřadu.
4/14 a rozhodla o zveřejnění dvou záměrů o směnu obecních pozemků.
4/15 a rozhodla o uložení 3 m elektrického kabelu do obecního pozemku pro pana
Roberta Chytila.
4/18 a rozhodla o odměně čestného dárce krve pana Bohumila Novotného za
60 čestných odběrů.
4/19 a rozhodla o opravě ústředního topení v celé budově úřadu tak, aby všechny
radiátory bylo možno regulovat pomocí ventilů.
4/20 a rozhodla o ukončení nájemní smlouvy v nebytových prostorách v ul. Na
Říce pro TJ Chvalčov.
4/21 o pronájmu nebytových prostor, malé společenské místnosti v KD, pro
Domino Zlín na 20 hodin v tomto kalendářním roce pro potřeby mateřského centra.
4/22 a souhlasí s konáním silničního závodu „Hostýnská časovka“ za dodržení
všech pravidel stanovených odborem dopravy Bystřice p. Host.
4/25 a souhlasí s Dodatkem č. 2 ke smlouvě s f. Pozimos, a.s., a úpravou ceny
za dílo „Zkvalitnění volnočasových aktivit“ ve prospěch obce Chvalčov v částce
164.072,--Kč.
4/26 a souhlasí s uvolněním částky 20.000,--Kč dle schváleného rozpočtu obce
pro činnost ČSZ ve Chvalčově.
RO bere na vědomí:

4/4 informaci o tom, že obec neobdržela dotaci na ZTV k rodinným domkům
v ul. Sborné.
4/8 informaci o tom, že obec dostala neinvestiční dotaci ve výši 18.000,--Kč od
KÚ ZK na opatrovnictví, které provádí v DZP Javorník ve Chvalčově.
4/11informaci starosty obce o úspěšném podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje a obnovy venkova ve výši 94.000,--Kč.
4/23 informaci místostarostky o připravované drobné rekonstrukci dětského hřiště
za KD včetně instalace nové houpačky.
4/24 zprávu předsedkyně komise SPOZ paní Jany Fürstové.
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•
•

RO ukládá:

4/7 starostovi obce podepsat smlouvu na odprodej části plynu dle pověření ZO.
4/23místostarostce zajistit drobné úpravy dětského hřiště za KD včetně provedení
auditu.

Usnesení ze zasedání RO ze dne 6.května 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:

5/4 a povoluje výjimku ze stavební uzávěry na Švajgrovce pro Tourtrend Kroměříž
pro stavbu zahradního domku a dřevěného oplocení objektu.
5/5 a doporučuje správci obecního vodovodu SKD Lipník nad Bečvou zvýšit odběr
vody pro vodovod Chvalčov pro rok 2009 o 8.000 litrů.
5/6 o zajištění a zhotovení znaleckého posudku na prosakování vlhkosti ve sklepech rodinného domu v ul. Nové.
5/7 a souhlasí se Smlouvou o právu provést stavbu v Lázních pro pana Tillera.
5/10 o vypsání výběrového řízení na správce tělocvičny, obecních bytů a ZŠ.
5/11a zamítá příspěvek na skákací hrad pro připravované dětské odpoledne na
30.05.2009.
5/13 na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb. příloha č. 1 vyplácet řediteli příspěvkové organizace odměnu 2 x ročně, ne měsíčně.
5/14 o využití finančních prostředků od firmy Eko-kom pro r. 2009 na nákup
nových popelnic.
5/15 a nařizuje účetní OÚ vrátit půjčené prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.200.000,--Kč na půjčky z FRB na základě Obecní vyhlášky č.1/2009.
5/16 o novém nájemci obecního bytu, kterým bude v domě č. p. 798 od 1.8.2009
pan David Polášek na dobu určitou.
5/18 a zamítá prominutí poplatku za svoz domovního odpadu u osoby, která pracuje a přechodně bydlí mimo území obce Chvalčov.
5/19 a zamítá poskytnout příspěvek na 2 osoby trvale žijící v domovech pro seniory v Kroměříži.
5/22 o zveřejnění 2 žádostí na odprodeje částí obecních pozemků parc.č. 645/2
v k. ú. Chvalčova Lhota a části pozemku parc.č. 1163/3 v k. ú. Chvalčov.
5/23a/ a nedoporučuje ZO odprodej částí obecních pozemků parc.č. 483 a
pozemku parc.č. 480/1, oba v k.ú. Chvalčova Lhota.
b/ a doporučuje ZO schválit směnu pozemků dle zveřejnění a žádosti manželů
Dočekalových tak, aby došlo k narovnání vztahů. Náklady spojené se směnou
budou hradit žadatelé.
RO bere na vědomí:

5/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
5/3 informaci Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o nařízení mimořádných
veterinárních opatření při výskytu moru včelího plodu.
5/8 informaci o zhotovení nového znaleckého posudku na statiku stavby „tělocvičny“.
5/9 předloženou zprávu předsedkyně FV paní Věry Kratochvílové.
3

•
•
•

RO ukládá:

5/6 starostovi obce zajistit soudního znalce v oboru stavebnictví pro posouzení
prosakování vlhkosti ve sklepech rodinného domu v ul. Nové.
5/10 místostarostce zajistit výběrové řízení na správce tělocvičny.
5/12 místostarostce připravit změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace
k 1.9.2009 a předložit ZO v tomto termínu.

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 23. dubna 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo:

3.1 a schvaluje program jednání, volbu ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
3.5 a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.3.2009 do 23.4.2009.
3.6 a schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0145/OKP ve
výši 23.148.029,00 Kč, z toho prostředky z ERDF 21.862.027,38 Kč, z prostředků
SR 1.286.001,62 Kč včetně všech podmínek dle textu a příloh.
3.7 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0446/2009/ŘDP ve výši
94.000,00 Kč s poskytovatelem Zlínským krajem na projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu – II. etapa“ a ukládá starostovi obce smlouvu neprodleně uzavřít.
3.8 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb spojených s administrací projektů v rámci předložení žádosti o finanční podporu z integrovaného operačního
programu „E Gowernment v obcích – Czech POINT a pořízení programů spisové služby“ s platbou 1.000,00 Kč za každou žádost s městem Bystřice pod
Hostýnem.
3.9 a schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
České republiky se SZIF na projekt „Zkvalitnění vybavenosti lokality Chvalčov –
Lázně“ ve výši 396.900,- Kč.
3.10 a zamítá odprodej pozemků p. č. 932/2 o výměře 339 m2 a p. č. 932/3
o výměře 48 m2 , oba v k.ú. Chvalčov. Usnesení ZO trvá po celé volební období,
v případě změny názoru bude žadatel vyrozuměn.
3.11 a schvaluje odkup pozemku p. č. 93 v k.ú. Chvalčov o výměře 97 m2 od
paní Martiny Malíkové za cenu obvyklou dle znaleckého posudku pro zbudování
odpadového centra. Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy ponese obec.
3.12 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 v projednaném znění.
3.13 a schvaluje záměr na „Zbudování odpadového centra” dle návrhu zpracovaného firmou ENVI Projekt, s.r.o., Zlín s orientační cenou 12 mil. Kč a ukládá radě
obce dodavatelsky zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.3 kontrolu usnesení č.2/2009 ze zasedání ZO Chvalčov dne 23.3.2009.
ocenění čestného dárce krve za 60 odběrů.
3.4 úhradu za opravu havarijního stavu vodovodu v ZŠ – přívod k bytovým
domům.
informaci o rozšíření žádosti o dotaci na cyklostezku pro smíšený provoz projektem na ozelenění obce jako revitalizaci po stavbě vodovodu.
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Zastupitelstvo obce ukládá:

3.6 starostovi obce neprodleně uzavřít návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo
ÚRR D-2009/0145/OKP ve výši 23.148.029,00 Kč.
3.7 starostovi obce neprodleně uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory
č. D/0446/2009/ŘDP ve výši 94.000,00 Kč s poskytovatelem Zlínským krajem na
projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu – II. etapa“.
3.8 starostovi obce neprodleně uzavřít Smlouvu o poskytnutí služeb spojených
s administrací projektů v rámci předložení žádosti o finanční podporu z integrovaného operačního programu „E Gowernment v obcích – Czech POINT a pořízení
programů spisové služby“ s platbou 1.000,00 Kč za každou žádost s městem
Bystřice pod Hostýnem.
3.9 starostovi obce neprodleně uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova České republiky se SZIF na projekt „Zkvalitnění vybavenosti
lokality Chvalčov – Lázně“ ve výši 396.900,- Kč.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce

Vítáme mezi nás nové občánky:
POŘÍZEK Tomáš
ŠVIHÁLEK Jiří
PECHÁČEK Antonín

narozen
narozen
narozen

27. 03. 2009
28. 03. 2009
31. 03. 2009

Rodičům přejeme hodně radosti a chlapečkům samé štěstí!

Uzavřená manželství:
PŘADKA Roman
VINKLÁRKOVÁ Martina

manželství uzavřeno

06.06.2009

GREGOR Miroslav
PÁNKOVÁ Petra

manželství uzavřeno

06.06.2009

Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Řady chvalčovských občanů opustila:
SANITRÁKOVÁ Ludmila

81 let

Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Zasloužilí dárci krve

Žijí mezi námi

Naši občané, zasloužilí dárci krve, si zasluhují pozornost nás všech pro svůj lidský
přístup k nám všem. Jsou to naši b e z p ř í s p ě v k o v í dárci krve, pan Bohumil
Novotný a Vojtěch Zapletal.
Oba pravidelně darují nejdražší tekutinu na Transfusním oddělené nemocnice
Kroměříž. Krev již oba darovali š e d e s á t k r á t . Děkujeme.
„Škoda jen, že zatím nemáme ve Chvalčově nástupce“, říkají. To je jejich vzkaz
do řad mladší generace.
Přejeme jim oběma dobré zdraví a osobní spokojenost. Doufejme, že příklady
táhnou. Vždyť nikdo z nás neví, kdo a kdy bude tuto tekutinu pro své podlomené
zdraví potřebovat.
Jiřina Hurtová

Okénko do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička
„Maminko milá, přejem ti k svátku
zdravíčko, radost a mnoho dárků.“

To jsou slova jedné z básní, kterou si děti připravily pro maminky na oslavu Dne
matek, která proběhla v naší školce ve čtvrtek 14.5.2009. Na besídce vystoupily
děti z obou tříd s pásmem básní, písní a hudebně - pohybových her. Samozřejmě
nechybělo ani předání vlastnoručně vyrobených přáníček a dárečků pro mamin6

ky. A protože nezapomínáme ani na starší spoluobčany, zavítali jsme v pondělí
18. 5. 2009 do denního stacionáře potěšit básničkou, písničkou a milými dárečky
i babičky.
Než vás seznámíme s připravovanými akcemi, které nás s dětmi do konce školního roku ještě čekají, dovolte jen ohlédnutí k akcím, které už proběhly. 1. 4. 2009
si přihlášené děti do keramiky zhotovily pod vedením pana Švehlíka velikonoční
slepičku, 4. 4.–5. 4. 2009 děti představily své výrobky na velikonoční výstavě v KD a
samozřejmě jsme nezapomněli navštívit s krátkou koledou babičky a dědečky v denním stacionáři s předáním přáníček a dárečků. 7. 4. 2009 se děti ze třídy Sluníček
zúčastnily v Bystřici pod Hostýnem koncertu s pořadem „Nálady“ ( o vztazích mezi
dětmi ) a 21. 4. 2009 zhlédly divadelní představení pohádky „O perníkové chaloupce“. Vyvrcholením měsíce dubna byl 30. 4. 2009 „čarodějnický rej“ v MŠ, kdy jsme
se všichni sešli v kostýmech čarodějnic, čarodějů, ježibab a ježidědků. Celou akci
jsme zahájili „čarodějnickým diskotancem“ a vzájemným představováním. Zkouškou
pro malé čaroděje a čarodějnice bylo zdolat překážkovou dráhu na koštěti, vaření
lektvarů – házení gumových hadů do kotlíků atd. Tečkou tohoto dopoledne bylo
nejen vyhlášení a odměnění vítězů, ale také všech dětí, které si doma ve spolupráci
s maminkou nebo tatínkem vyrobily čarodějnici nebo strašidlo, a tak se zúčastnily
naší výtvarné soutěže.Všem zúčastněným rodinám děkujeme za účast, velmi vtipné
a originální nápady, které teď zdobí prostory naší školky.
A co nás ještě čeká do konce školního roku? Tak například návštěva koncertu
v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem, hledání pokladů, školní výlet na ranč v Kostelanech
(společně s MŠ Palackého), polodenní vycházky na Kozinec k myslivecké chatě, ke
studánce na Říku, na Paseky, spaní v MŠ - rozloučení s předškoláky... a ukončení
školního roku na hřišti.
Kolektiv učitelek MŠ

Ze života ZŠ

•

•
•
•
•

Stavba Zkvalitnění volnočasových
aktivit nabrala i přes počáteční obtíže solidní tempo a termín dokončení do 31. 12. 2009 se jeví jako velmi
reálný.
Více nawww.zschvalcov.cz
Veselá tvoření pro malá stvoření – již tradiční akce paní učitelky
Martínkové a několika obětavých
maminek si našla početný zástup
svých příznivců.

Velikonoce, Hostýn a procházka zastaveními na křížové cestě. Není nad vyučovací pomůcku přímo za humny.

Na regionálním kole turnaje v kopané McDonald cup, který pořádala letos naše
škola, obsadili starší žáci druhé místo.

Opět jsme v rámci akce Čistíme „Hostýnky“ zbavili odpadků turistickou stezku na
Hostýn a část břehů kolem Bystřičky. Jen škoda, že někteří „turisté“ stále ničí naši
informační tabuli pod Hostýnem…
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Čistíme „Hostýnky“

•
•

Máme nové tabule v dalších dvou třídách. Jsou fakt super.

•

Dopravní hřiště v Loukově – čtvrťáci vše zvládli a stali se oficiálními cyklisty. Tož
přežijte tu cyklistiku ve zdraví!

•

Masky na letošní Filipojakubské noci byly opravdu zdařilé a milé je i to, že se
přidala značná část maminek ve svých zajímavých čarodějnických kreacích. Že
by výzva pro tatínky do dalšího roku?

Koncertoval p. Čapčuch z Bystřice p. Host.

Chystáme se na: výlet 1.–4. ročníku na Svatý Kopeček, 5. ročníku na dvoudenní
cyklo, den rekordů, Ahoj, školo, na hřišti TJ (ve čtvrtek 25. června odpoledne), valnou
hromadu členů Klubu rodičů ZŠ Chvalčov (středa 17. 6.), vystoupení na slavnostním
shromáždění 4. 7. v KD, minivýstavu na obecním úřadu v době hodů.
Upozornění:
- Den otevřených dveří se letos v naší škole neuskuteční z důvodů bezpečnosti
– probíhající stavba. Při padesátinách školy vše vynahradíme příští rok.
- 29. a 30. června bude v základní škole z technických důvodů ředitelské volno.
Pro děti bude fungovat školní družina od 6.30 hodin do 15.00 hodin.
- Družina „pojede“ i v další dny do 3. července a během celého týdne budou
probíhat výlety, turistické vycházky, vaření v přírodě a sportovní soutěže.
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Poděkování:
- panu Josefu Janečkovi za opravy soklu po montáži nových tabulí
- panu Mirkovi Juráškovi za osazení bezpečnostního hrazení na rampě školní
kuchyně
- KR ZŠ Chvalčov za financování nové tabule a zakoupení zvukové aparatury
- Lence Janečkové za předvedení pletení z papíru pro maminky
- pěveckému kroužku a paní učitelce Konečné za vystoupení v Českém rozhlasu
Zdeněk Hnila, ředitel školy

Něco pro bystré hlavičky

1. Doplňovačka (sportovní hra)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
K K K K K K K K

1.
2.
3.
4.

ková koně
velká myš
dámský plášť
nástroj k odmykání

5.
6.
7.
8.

sportovní loď
pně stromů
pták chovaný v kleci
nádhera

2. V této větě jsou ukryté dopravní prostředky. Dokážete je najít?
Proti bolesti tableta dlouho nezabírala u Tondy a Pavla, kterému se dokonce přitížilo.
3. Sudoku
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4. Na louce se pasou husy a ovce. Mají celkem 40 hlav a 96 nohou.
Spočítáte, kolik je hus a kolik ovcí?
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Řešení z minulého vydání:
1. kráva, kapr, rak, psík, orel, sokol, dlask, krab, daněk, sloni, ryba, veš, blecha
2. pomlázka
3. např.
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Střípky z SOS vesničky

Jarní akce ve vesničce

V průběhu jarních měsíců jsme se dvakrát vydali na víkendový pobyt do přírodního prostředí různých koutů naší země.
Během Velikonoc jsme navštívili severní část Žďárských vrchů, konkrétně okolí
Poličky, kde se na vývoji reliéfu výrazně projevuje jeho pískovcové podloží, které
dalo vzniknout výrazným skalním útvarům odděleným hluboce zaříznutými údolími
říček a potoků. Tato oblast se nazývá Toulovcovy maštale ( dle pověstí se zde ukrýval
loupeživý rytíř Toulovec ) a my jsme zde pobývali od čtvrtka do pondělí. V průběhu
těchto 5 dní jsme navštívili samotné Toulovcovo skalní městečko, kde měl největší
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úspěch tzv. hasičský strom, což je smrk, který roste těsně při patě skály a ve výšce
6 m je možné se jej z drobného převisu zachytit. Poté už stačí jej jen pevně stehny
obejmout a po způsobu hasičů (odtud pojmenování) sjíždějících po tyči se dopravit
na zem. Protože jsme nebyli zdaleka prvními, koho tato kratochvíle zaujala, je smrk
dočista vyhlazen a jízda po něm neskýtá nebezpečí roztržení kalhot či oděrek kůže.
Další den jsme se vypravili do Pivnické rokle, nenápadného erozního útvaru
ukrytého v lese nedaleko obce Zderaze. Její prozkoumávání nám zabralo přes dvě
hodiny, celkem cca 2 km dlouhý úsek protékaný vodou lze místy lézt jen po čtyřech,
místy je nutno „slaňovat“ po stromě. Na některých místech jsme museli malé děti
dokonce přenášet.
Ve zbylém čase jsme se věnovali zejména sportu (fotbal, přehazovaná, vybíjená),
dramatické činnosti (velký ohlas sklidil zejména naturalistický porod Ježíška), hrám
na louce i v lese i nočním hrám.
O měsíc později jsme jeli na lesní chatičku v blízkosti městečka Koryčany.
Vzhledem k podmínkám, které zde panují (absence elektřiny, vody, topení), byli
všichni nuceni se o sebe starat. Pro vodu jsme chodili k 300 m vzdálené studánce,
na vaření jsme si museli nasekat a nařezat dřevo, večerní činnost probíhala při svíčkách a baterkách.
Chata je ukryta v opuštěném lomu, kde se dá lézt po skalnatých svazích, z větví
stromů visí tři houpačky, přes tábořiště je napnuta 70 m dlouhá lanovka, takže všichni
měli o zábavu postaráno. Navštívili jsme blízkou zříceninu hradu Cimburka, hledali
jsme kouzelný lektvar, hráli si na policajty i zloděje a zpívali při kytaře i bez ní.
Mgr. Libor Procházka

Z charitního denního stacionáře pro seniory

Začátkem května jsme byli pozváni na besedu o Švédsku do SOS dětské vesničky
ve Chvalčově. Děti z výtvarného kroužku pod vedením paní Štěpánky Maliňákové
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pro nás připravily povídání o této severské zemi doplněné výstavou výtvarných děl
vztahujících se ke Švédsku.
Takže po příchodu do ,,výstavní síně“ se před námi vynořili bájní drakové, dávní
severští bojovníci Vikingové i se svými loděmi, vedle nich vesele poskakovala Pipi
Dlouhá punčocha, na stole ležely skvosty ze švédského pokladu. Děti nám připomněly, jak vypadá švédská vlajka, že v této zemi doposud vládne král, že ke Švédsku
patří Nobelova cena a spisovatelka Astrid Lingrenová. Na závěr nám děti zahrály a
zazpívaly písničku o Pipi Dlouhé punčoše. Besedu jsme zakončili pohoštěním ze
,,švédského stolu“, který jsme na oplátku dětem připravili my ze stacionáře.
Tímto zároveň děkujeme dětem z výtvarného kroužku za milé přijetí a zároveň
panu řediteli Cyrilu Maliňákovi a ostatním pracovníkům SOS vesničky při přepravě
nás, kteří ke svému pohybu potřebujeme invalidní vozík nebo hůlku.
A těšíme se na další setkání, tentokrát prý ve slunném Španělsku!
Klienti a pracovníci DSS Chvalčov

Z DZP Javorník

DZP Javorník Chvalčov slavil 15. výročí svého otevření
Dne 20.5. 2009 se v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník konala oslava 15.výročí otevření zařízení. Na akci bylo pozváno mnoho hostů, mimo jiné
i radní Zlínského kraje pro odbor sociálních věcí a národnostní menšiny Mgr. Taťána
Nersesjan, zástupci obce Chvalčov – starosta Ing. Antonín Stodůlka a místostarostka paní Jiřina Hurtová, zástupci ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště,
zástupce Nadačního fondu Gemáček – Javorníček pan František Cafourek, zástupce
firmy Martek Medical a sponzor akce pan Bronislav Chlup s manželkou, sponzoři
Nadačního fondu Gemáček - Javorníček pan Hurbánek a paní Moravcová, zástupci
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ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, zástupci všech spřátelených domovů
a zařízení Zlínského kraje, rodiče a přátelé klientů našeho zařízení a další hosté.
Program zahájil vedoucí zařízení Mgr. Tomáš Šťastný přivítáním všech hostů,
pokračoval vzpomínkou na uplynulá léta, průřezem budování a změn, které za období patnácti let trvání zařízení proběhly.
Při příležitosti výročí byl pro hosty i pro domácí připraven bohatý program. Na
úvod zatančily klientky a pracovnice DZP Javorník pod vedením cvičitelky aerobiku
paní Jany Perutkové sérii aerobních tanců. Na ně navázali svým vystoupením klienti
a pracovnice druhého „domečku“. Dále se v programu představila skupina brake
dance „PS group“.
A poté následoval zlatý hřeb programu - překvapení, které si pro klienty připravil
předseda Nadačního fondu pan F. Cafourek, a to předání daru v podobě novějšího
modelu FORD Tranzit. Klienti měli z nového auta velkou radost a hned se vydali na
první okružní jízdu areálem zařízení. Program pokračoval dále vystoupením kouzelníka pana Svobody, vystoupením našich gymnastek a závěr dopoledního programu
patřil Radkovi Šindlerovi z Bystřice p.H., který nám předvedl svou akrobatickou jízdu
na kole.
Program pokračoval odpoledne ukázkou canisterapie, kterou předvedl pan
Dušek, který provádí tento druh terapie v DZP Javorník pravidelně. A potom se
nad Javorníkem začal snášet kouř a dým. To si jednotka Hasičského záchranného
sboru z Bystřice pod Hostýnem připravila pro klienty cvičný požár s ukázkou hašení
i hasičské techniky.
Odpolední program dále pokračoval vystoupením hudebního kroužku DZP
Javorník pod vedením paní Milady Machačové. Pak následovala ukázka míchání
ovocných koktejlů profesionálního barmana Ondřeje Cempírka a závěr slavného dne
ukončil táborák s opékáním špekáčků.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadačnímu fondu Gemáček Javorníček,
Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, všem sponzorům, kteří nám svými
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sponzorskými dary pomohli celou akci zajistit, a to zástupci firmy Martek Medical
panu B. Chlupovi, firmám Wastexu Holešov, Masným výrobkům Pospíšil Holešov,
AVOSu Kroměříž, Mlékárně BIKOS Olomouc, Mrazírnám EVEREST Jeseník, Pečivu
Duchoň, Luku Holešov, panu Bubelovi z cukrárny „Vendula“ z Bystřice pod Hostýnem
a všem ostatním.
Také děkujeme všem hostům, kteří se rozhodli strávit jeden ,doufám že příjemný,
den v našem zařízení – Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve
Chvalčově.
Jana Minářová, vedoucí vychovatelka

Zprávy z RMC

ZA několik málo dnů končí školní rok a s ním i naše pravidelné kroužky.
O prázdninách však nabízíme PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti ve věku od 5 až 12
let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem prožít týden prázdnin. Každý den
od 8,00–16,00 hod. je připraven program. Jsou připraveny vycházky do přírody, hry,
soutěže, sportovní a výtvarné aktivity.
Termíny jsou: 13.–17. 7. 2009
20.–24. 7. 2009
10.–14. 8. 2009
17.–21. 8. 2009
Začátkem září se otevřou dveře pro nové i stávající návštěvníky. Během těchto
dnů si mohou vybrat z nabízených aktivit a kroužků. Pravidelné kroužky se opět
rozběhnou od 14 září.
Elen Egerová, vedoucí střediska

Co bychom měli vědět

Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb
do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 5. a 6. června 2009:
Okrsková volební komise Chvalčov pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
zapisovatelka: Marie Balvínová
předsedkyně:
Magdaléna Dostálová (delegována KDU-ČSL)
místopředseda: Josef Procházka
členové:
Vlasta Barotová (delegována KSČM), Mgr. Eva Bušová, Šárka
Horáková, Irena Hudcová, Marie Hošťálková (delegována ODS),
Irena Kalabusová, Mgr. Jaroslav Kurfürst, Ing. Hana Svobodníková
a Zdeněk Zycháček.
Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali
funkci v souladu s ustanovením § 18 odst. 5) zákona č. 62/2003 Sb. (zákon o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů).
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Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných platných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Počet stran, které v obci obdržely alespoň 1 hlas:

1281
374
374
371
24

K volbám do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se v naší obci dostavilo 29,19 % voličů
umístění
pol. str.
v okrsku

název strany

počet odevzd.
platn. hlasů celk.

volební účast
v%

vylosov. čís.
polit. str.

1.

Občanská demokratická strana

114

30,73

4

2.

Česká strana sociálně demokratická

76

20,49

33

3.

Křesťanská a dem. unie – Československá
strana lidová

43

11,59

2

4.

Komunistická strana Čech a Moravy

38

10,24

21

5.

Suverenita – Koalici tvoří: Strana zdravého
rozumu, Politika 21

14

3,77

5

6.

Věci veřejné

11

2,96

3
16

7.

Moravané

10

2,69

8.

Evropská demokratická strana

9

2,42

9

9.

Dělnická strana

8

2,15

31

10.

„Starostové a nezávislí – Vaše alternativa“

7

1,89

22

11.

Strana zelených

6

1,62

26

12.

SNK Evropští demokraté

5

1,35

24

13.

Nezávislí

4

1,08

32

14.

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy –
www.hnpd.cz, www.sdzp.cz

4

1,08

20

15.

SDŽ – - Strana důstojného života

4

1,08

14

16.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa

4

1,08

7

17.

Volte Pravý Blok – www. cibulka.net

4

1,08

6

18.

Libertas.cz

2

0,54

1

19.

Strana svobodných občanů

2

0,54

23

20.

„Strana soukromníků České republiky“

2

0,54

29

21.

Strana demokracie a svobody

1

0,27

19

22.

Spojení demokraté – Sdružení nezávislých

1

0,27

17

23.

Česká strana národně sociální

1

0,27

12

24.

Demokratická Strana Zelených

1

0,27

11

371

100,00

---

Celkem

Ve Chvalčově dne 08.06.2009

Marie Balvínová
zapisovatelka OVK Chvalčov
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Různé

v Obecní úřad děkuje paní Anně Zábranské za sazenice afrikánů, které již
mnoho let daruje obci pro výsadbu záhonku před obecním úřadem.
v Obec děkuje všem občanům, kteří udržují obecní prostranství okolo svých domů
a přispívají tak nejen k hezkému vzhledu kolem svých nemovitostí, ale i celé obce.
v I když obec nemá vyhlášku, která by zakazovala práci se sekačkou, míchačkou nebo okružní pilou v neděli, přesto apelujeme na naše občany, zda by
mohli přesunout tyto práce na jiný termín. Hlavně pracující poukazují na hluk a
nemožnost odpočinku alespoň jeden den v týdnu. Děkujeme za pochopení.
v Další sběr velkokoobjemového odpadu v naší obci je předběžně stanoven na
poslední týden měsíce září t.r.
v Taktéž Diakonie Broumov bude v podzimních měsících opět sbírat textil a ostatní potřeby pro domácnost.
v Naše děti a naši sportovci se letos konečně dočkají tělocvičny a víceúčelového hřiště. Tělocvična byla nesplněným snem několika generací. Stavba tělocvičny je finančně náročný projekt. Naše obec musí šetřit víc než jiné roky. Přesto
vychází vstříc organizacím a spolkům a mnohým přispěla v rámci rozpočtu obce.
Jak si organizace peníze rozdělily, a na co je používají, záleží jen na nich.
v Většina z nás ví, že Lázně jsou krásnou a malebnou částí naší obce. Za teplých
letních pátečních večerů si můžete zajít posedět na terasu Harmonie. K tanci a
poslechu tam hraje v příjemném prostředí nám známé duo Mirek a Jindra. Můžete
se také jen tak zastavit, přečíst informační leták, koupit čaje a třeba vybrat nějakou lázeňskou kúru a během léta si posílit zdraví, aniž pojedete do vzdálených
lázní.
v O letošních hodech oslavíme neokázale 640 let od první společné písemné
zmínky o obou obcích, které se v roce 1951 spojily pod názvem Chvalčov. Ve
zpravodaji je program oslav 640 let a našich hodů. Protože jsme nechtěli
kupovat drahý jarmark, jak to dělají mnohé obce, chystáme mnohem skromnější,
ale pro nás zajímavější stánkový prodej našich firem a organizací s názvem Na
chvalčovském rynku postavený z našich stánků a bude v provozu dopoledne
5.7. Bude postaven kolem tanečního parketu za OÚ. Koupíte zde různé rukodělné výrobky. Chystáme koláče, cukroví, nabídneme Janováčovy dřevěné
výrobky a hračky, výrobky klientů DZP Javorník a výchovného ústavu, představí se řezbářský kroužek a rukodělné výrobky našich občanů. Stánek informačního centra obce bude nabízet vedle známých tiskovin, map a upomínkových
předmětů nově vydanou útlou knížku vyprávění pana Ing. Skýpaly Vzpomínky
Josefa Skýpaly, nový kalendář k 640 letům obce, nový informační leták Vítá
vás Chvalčov, brána Hostýnských vrchů, příležitostné razítko, trička s logem
Chvalčova, šiltovky, pohledy a další věci. Rynek bude za OÚ. Všechny vás
srdečně zveme.
v Na hody se mnozí z nás chystáte s předstihem. Na okolí většiny domů a chat
je radost pohledět. Přesto vás prosíme, abyste co nejlépe upravili okolí domů,
zvláště když před hody musíte odjet třeba na dovolenou. Tam, kde jsou nemocní
sousedé, pomozte. Připravíte tak pěkné prostředí na důstojnou oslavu 640 let od
první písemné zprávy o naší obci. Snažte se naplánovat hlučné práce na jiné
dny. O totéž prosíme i chataře. Oslavy byly vždy a všude doprovázeny pracov16

ním klidem. Lidé se starali jen o jídlo, pití a slavili. Je zdravé se občas zastavit,
zavzpomínat, povyprávět se známými a mít radost ze života. Ale to všechno víme,
jen tak nečiníme.

v Prosíme občany o trpělivost s neupravenými přístupovými komunikacemi a starými chodníky. I na jejich opravu dojde. Zatím ani naši nejmladší nemají pořádný
chodník do školy, teprve letos se jeho realizace přiblížila. Udělat pěknou cestu
znamená i kontrolu a opravu inženýrských sítí. Spěch se nevyplácí. Jsme svědky,
že už několikrát byla překopávána cesta v Kroužkách jen proto, že se zapomnělo
na přípojky různého druhu.
v Dne 4.července 2009 budou projíždět naší obcí cyklisté závodu BikeMaratonu
Drásal 2009. Je to už 16. ročník tohoto závodu. Start je v 7.45 hodin v Holešově.

Zdraví

Prasečí chřipka – máme se bát?

Co se to jen na nás žene, říkali si v posledních týdnech mnozí z nás při sledování
zpráv. Prasečí chřipka! Ano, profesionální média 21. století dokážou udělat z příletu
jednoho člověka s horečkou do Prahy akční drama, vyznívající jako nájezd ozbrojené tlupy teroristů na hlavní město, a to vše v přímém přenosu. Valí se to na nás
odevšad…
Ona zkrátka špatná zpráva je pro média dobrá zpráva. A novináři si jí umějí
jaksepatří užít. Ne však z nějaké vrozené potřeby škodit, strašit nebo šířit paniku.
Už dávno odhalili psychologové, že na špatné zprávy jsme my lidé jaksi výrazně citlivější, víc si jich všímáme, víc je vyhledáváme. Možná z jakési vrozené ostražitosti.
A tato naše poptávka po špatných zprávách zase zvyšuje sledovanost média, které
je přinese. Tu sledovanost, za niž jsou novináři hodnoceni a oceňováni.
To je vše hezké, řeknete si asi, ale co ta chřipka? S tou to právě výrazně souvisí.
Povšimněte si, že podobné zprávy chodí v jakýchsi vlnách - ptačí chřipka, nemoc
šílených krav, teď zase chřipka prasečí, no a předtím byla zas jiná nebezpečí. Nový
problém přichází, když ten starý už jaksi „vyčichl“. Kdo dnes jen povzdechne po ptačí
chřipce. A přece to není tak dávno, co vyděšení lidé volali hasiče (a málem i vojsko)
k mrtvé sýkorce na zahradě… Takže co dělat, až zas uslyšíme dramatické hlasy
z televize o nějaké nové strašlivé hrozbě?
1. Zachovejme si chladnou hlavu
Nedělejme paniku z toho, že státní orgány, jako například hygienická služba,
podnikají určitá preventivní protiepidemická opatření. Je to jejich práce, za prevenci
zodpovídají, jsou za ni placeni.
Nenechme se zhloupnout mediální masáží. Vzpomínám si, jak asi před dvěma
lety, v „zlaté éře“ ptačí chřipky se na mne obrátil jeden jinak velmi rozumný a uvážlivý
člověk s otázkou, zda má zlikvidovat chov svých korel, andulek a drůbeže, když je
teď ta chřipka… Otázal jsem se ho, jak často nocuje v kurníku, jestli své ptáky často
a dlouze líbá, či zda je konzumuje syrové. Jeho nechápavý, užaslý pohled hovořil
za vše. Ujistil jsem jej, že může spát klidně. To uvádím jen jako příklad, že o povaze
jakékoli, byť potenciální hrozby, je třeba se nejdříve něco dozvědět, a až pak začít
jednat.
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2. Získávejme si informace
Například u infekční choroby znamená zjistit, jakým způsobem se šíří. Zda vzduchem, dotykem, kontaminovanou vodou či potravou. Dále pak možný průběh nákazy,
nakolik je pro postiženého nebezpečná. Takové informace lze získat z internetu,
i z některých novin lze kupodivu dost užitečného vyčíst. Přitom je však potřeba
přihlédnout k oblasti, odkud údaje pocházejí. Například alarmující údaje o vysoké
úmrtnosti, přicházející ze subsaharské Afriky či Bangladéše je třeba poopravit na
evropské podmínky. To platí i o posledním případu chřipky z Mexika. Uvědomme
si totiž, že genetická výbava, fyzický stav a zdraví většiny obyvatel takového státu
nesnese srovnání s běžným Evropanem. Už babičky říkávaly, že dobře živené tělo
se smrti brání. A my jsme živeni více než dobře, máme kdykoli k dispozici dostatek
vitamínů, stopových prvků,v odůvodněném případě lékařem předepsaná antibiotika.
Také jen málokdo z nás je hostitelem tolika chorob a nejrůznějších parazitů jako obyvatelé chudých oblastí rozvojových zemí. Zcela neporovnatelný je i zdravotní systém.
O tom něco napovídá i fakt, že z nakažených obyvatel USA zemřeli jen dva lidé, a to
už předem oslabení jinou chorobou.
Často se v souvislosti s prasečí chřipkou připomíná i neblaze proslulá chřipka
španělská, která na konci první světové války zahubila přes 50 milionů lidí. Ano,
byla to tragédie s větším počtem obětí než celá právě končící válka. Ale uvědomme
si stav tehdejší Evropy. Hlad, vysílené obyvatelstvo, absolutní nedostatek vitamínů
a účinných léků vůbec – antibiotika se začala používat až ke konci druhé světové
války – rozvrácené státy s rozvráceným zdravotnictvím. To se ale se situací dnešní
Evropy a celého vyspělého světa nedá vůbec srovnávat! Je to asi jako strašit dnes
nebezpečím moru, (který se ještě místy endemicky vyskytuje v některých oblastech
Indie a střední Asie), protože přece ve 14. století na něj zemřela téměř třetina obyvatel Prahy… Proto je třeba racionálně:
3. Zhodnotit míru rizika
To znamená položit si otázku, nakolik je pravděpodobné, že mne tato hrozba
potká a jakou mám šanci, že se s ní vyrovnám. K takovému srovnání stačí například
posoudit, jaký je poměr nakažených a počet úmrtí v poměru k počtu obyvatel toho
kterého státu.
Například v Mexiku žije přes 106 milionů obyvatel. Je to 11. nejlidnatější stát
světa. A teď si tyto údaje porovnejte s počtem nemocných! Ano, smrt každého člověka je tragédie, ale jestliže ten „strašlivý nový virus“ způsobil něco přes stovku úmrtí
ve stomilionovém Mexiku, tak je to zhruba stejné riziko, jako že vás v České republice
na fotbale zabije blesk (skutečně se stalo).
K tomu jeden zajímavý údaj – víte, že v České republice zemře ročně na chřipku
téměř 2000 lidí? Většinou jde o lidi starší, dlouhodobě nemocné a oslabené, u nichž
je chřipka tou příslovečnou poslední kapkou. A co úmrtnost na tu novou, prasečí
chřipku? Jaká je prognóza, když už k nákaze dojde? Vcelku dobrá. Ve Spojených
státech, kde je úroveň zdravotní péče zhruba srovnatelná s Evropou, zemřeli z cca
250 nakažených 2 lidé. To odpovídá i údajům Světové zdravotnické organizace, která
pro „novou“ prasečí chřipku uvádí úmrtnost 1 – 4 %, podle místních podmínek.
4. Být připraven
Asi nejrozumnějším krokem prevence je očkování, pro lidi důchodového věku, ale
i mladší nemocné a jinak oslabené by mělo být samozřejmostí. Chrání nejen očkovaného člověka, ale v případě vyšší proočkovanosti populace má virus velice ztížené
podmínky k tomu, aby zmutoval a zapříčinil tak vznik další pandemie.
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I když posoudíme riziko prasečí chřipky pro sebe a své blízké jako malé až
nepatrné, přesto je dobré si (pro jistotu) pár informací zapamatovat: Chřipka, i ta
současná, prasečí, je nakažlivá nemoc způsobená RNA virem z rodu Orthomyxoviry.
Chřipku doprovázejí vysoké horečky a nedá se tak lehce a bez následků přechodit.
Šíří se kapénkami, vzduchem. Proto při epidemii jakékoli, nejen prasečí chřipky, je
dobré dodržovat následující doporučení: vyhněte se kontaktu se zjevně nemocnými
lidmi, nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí, myjte si ruce mýdlem často a
opakovaně (kapénky s viry na nich ulpívají a lze je přenést do potravy či na citlivé
sliznice, například protřením očí), nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory
apod. Zvyšte přísun přirozených vitamínů, ovoce a zeleniny. Posílí vaši schopnost
odolávat infekcím. Zdánlivě banální. Ale účinné.
A co když se přece jen příznaky projeví? Ulehněte do postele, nezkoušejte onemocnění přechodit a roznášet virus mezi kolegy v práci a po městě. Dopřejte si
dostatek tekutin, tlumte bolesti, horečku a dodávejte tělu vitamíny. Ono si už poradí.
A když se stav stále nelepší? Navštivte lékaře. Často zmiňovaná antibiotika na viry
nezabírají, ale léčí možné následné bakteriální komplikace. Pokud jde o protivirový
„speciál“ TAMIFLU, požádejte o jeho předepsání, jestliže se právě chystáte na dovolenou snů do Mexika.
Jistě bude vhodné zařadit si raději tuto „novou“ prasečí chřipku mezi tisíce dalších,
běžných životních rizik, jako je třeba přecházení silnice, nechráněného železničního
přejezdu nebo koupání v přírodě. Takových situací (a rizik) každý z nás denně podstupuje desítky, aniž panikaří. To, že se Vltava v Praze občas rozvodní, není ještě
důvodem, aby se Petřínská rozhledna vybavila záchrannými čluny. V životě jsme se
jistě všichni potkali s celou řadou nebezpečí, o většině z nich ani nevíme. Netrapme
se zbytečně, po čase bude i toto zmíněné „strašidlo“ pouhou epizodou.
Lubomír Vylíčil

Dětský den na hřišti

Ze sportu

V sobotu 6.června 2009 proběhl na hřišti kopané TJ Chvalčov další z každoročních dětských dnů, i když musel být zcela neplánovaně o týden odložen.I přes obavy,co zase provede počasí, se nakonec celá akce zdařila a děti si tak přišly na řadu
atrakcí. Všechny počáteční chmury šly stranou, když se začal areál hřiště po jedné
hodině odpolední plnit dětmi a jejich rodiči. U vstupu na hřiště dostalo každé dítě los
do tomboly a poté už mohlo zamířit k té atrakci nebo dovednostní soutěži, která je
nejvíce lákala. Zde byly všechny děti odměněny za svou snahu sladkou odměnou.
Pro děti se podařilo za vydatné podpory sponzorů: Ermonta, s.r.o., P-Elektro pana
Pecháčka, restaurace pana Krále a našich fotbalových „starých pánů“ zajistit skákací
hrad, který je neodmyslitelnou atrakcí takovýchto akcí pořádaných pro naše děti.
Přijel mezi nás také pan Trnčák se svojí čtyřkolkou a jízda na ní byla jistě také velkým
zážitkem. S koňským spřežením přímo tryskem dojel pan Vymětalík z Osíčka. Na
svých konících vozil zájemce z řad dětí a pozorovat svět z koňského sedla byl jistě
také silný zážitek. Děti taktéž obdivovaly techniku Sboru dobrovolných hasičů obce
Chvalčov, kteří dovezli ukázat dva požární automobily. Pan Dedek přistavil k nahlédnutí osobní automobil Škoda Fabia.
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Již podruhé mezi nás zavítali pan Dostál se synem z 3D klubu Mrlínek se svým
lukostřeleckým nádobíčkem a neochvějně spolu se střelbou ze vzduchovky vydrželi po celé odpoledne fronty nedočkavých zájemců, kteří si zde vyzkoušeli ostrost
zraku a pevnost rukou při střelbě na terče. Lukostřelba a střelba ze vzduchovky byla
dvě místa na ploše hřiště, která byla po celé odpoledne obležena dětmi. Dále jsme
připravili možnost vyzkoušet si, jak jde dětem ovládání míče, a to jak při střelbě na
přesnost, tak i při tradičním slalomu. Pro menší děti jsme měli připravené lovení
rybiček, slalom s dřevěnými koníky, shazování plechovek a taky házení míčky na
přesnost. Své modely různých závodních automobilů v plné rychlosti na ploše hřiště
předvedli modeláři pan Škvařil a pan Pokorný. Podařilo se také zajistit stánek s různými sladkostmi a hračkami.
Ke konci odpoledne byla za velkého očekávání vylosována tombola s překvapením na závěr. Hlavní cenou bylo svezení šťastného výherce na čtyřkolce až na
Kozinec a zpět. Celé odpoledne bylo všem návštěvníkům k dispozici bohaté občerstvení. Dětem i jejich dospělému doprovodu po celý čas vyhrávaly z amplionů známé
písničky z pohádek, večerníčků a různé známé dětské songy. Nezřídka si zanotovali
i dospělí.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli
na financování různých atrakcí, a hlavně skákacího hradu, který je dosti finančně
náročný. Rovněž nesmíme opomenout poděkování Základní a mateřské škole ve
Chvalčově, a hlavně panu řediteli Hnilovi za vstřícnost při zapůjčení hudební aparatury. A pochopitelně všem ostatním, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto zábavního
odpoledne pro naše děti. Letos se poprvé nekonalo ve spolupráci s obcí Chvalčov.
Jsme přesvědčeni, že děti svým zájmem a potleskem daly všem zainteresovaným
najevo, že dětský den na fotbalovém hřišti má v kalendáři kulturních akcí obce své
pevné místo!
Závěrem bych chtěl všechny zúčastněné pozvat na konec května nebo začátek
června příštího roku. Budeme se opět snažit připravit další zábavní odpoledne pro
děti. Letos jsme přivítali podle rozdaných lístků do tomboly 163 dětí!
Za TJ Chvalčov, oddíl kopané, Jaroslav Maniš, sekretář oddílu.

CHVALČOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI

„Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla.“
„Májová kapka platí nad dukát.“
Studený máj - v stodole ráj.“
Naši předkové dobře věděli, že pokud bude v květnu teplo, jsou na místě obavy
z nižších výnosů.
30. 4. 2009 proběhlo už popáté okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář v Holešově
v Domě zahrádkářů. Soutěže se zúčastnilo 21 mladších žáků a 18 starších žáků.
Zájem je rok od roku větší, už se dokonce muselo sáhnout k omezení počtu soutěžících. Otázky vědomostního testu překročily rozsah učiva základních škol. Poznávací
část pak prověřila, jak se děti orientují v cibulkách jednotlivých květin, v semenech
zeleniny či sazenicích ovocných stromů. První místo z kategorie mladších žáků si
odnesla Kateřina Buchtová, žákyně 4. třídy ZŠ Přílepy, a první místo v kategorii
starších žáků získal Dominik Kusý, žák 8.třídy ZŠ OSKOL Kroměříž. Oba vítězové
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postupují již do 22. ročníku celorepublikového kola. Toto kolo se koná 12. - 14.6.
2009 na Střední odborné škole v Kroměříži. Do budoucna se plánuje mezinárodní
kolo ve spolupráci se Slovenskem.
4. května v 18 hodin jsme měli na chalupě tradiční besedu. Byla na téma
„Gnomonie meruněk“. Byli jsme seznámeni se signalizačními zprávami, které byly
vydány. Signalizační zprávy nás upozorňovaly na výskyt květopasů, plísně šedé na
jahodách, padlí, pilatky švestkové, rzi hrušňové, obaleče jablečného, švestkového I.
generace a radily nám, jak s nimi bojovat. Mšice patří mezi nejrozšířenější škůdce
rostlin na celém světě. Je jich zhruba 3000 druhů a způsobují nejen přímé škody
sáním na rostlinách, ale jsou také nejnebezpečnějšími přenašeči virových chorob.
Navštívili jsme XX. přehlídku vín ve Znojmě, III. senátorský košt vín v Břeclavi , 47.
místní výstavu vín v Rohatci a X. zámecký košt vín v Bučovicích. Víno má člověka
probouzet, povznášet, dělat z nás básníky… „Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje
srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé
chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje.“ OVIDIUS
1.června v 18 hodin byla na chalupě beseda „ Letní probírka plodů“. ZO ČZS
Holešov pořádá 7. srpna 2009 zájezd. Odjezd je plánován na 5 hodin. Na programu
zájezdu je návštěva broskvoňového sadu v Těšeticích, prohlídka Znojma, starého
mlýna ve Slupi a návštěva ovocné školky. Návrat bude okolo 22 hodin. Kdo má
zájem, může se přihlásit v kanceláři ZO ČZS Holešov na Dlažánkách a složit zálohu
300.-Kč vždy v úterý od 17.oo do 18.oo hodin v měsíci červnu.
Představujeme vám novinky jabloní. Jsou to Blaník, Fany, Petra, Fenix. Dále slabě
a středně vzrůstné podnože pro intenzivní výsadby slivoní: klon St. Julien A, klon GF
655/2, Jaspi (Fereley), Ishtara (Ferciana) a zakrslé – Pixy.
21

Připravujeme se na Hodovou výstavu chovatelů, včelařů, zahrádkářů u příležitosti 640 let od 1. písemného záznamu o naší obci.
Jaké byly výstavy: 28.-31.5. byla velká muškátová burza v Loděnicích ( 400
odrůd), 26. – 30.5. proběhla NATURA VIVA v Lysé nad Labem a 20. – 21.6. byly
Dny otevřených dveří v Hradeckém rozáriu. 20.6. od 13.oo do 17.oo hodin, 21.6. od
9.oo do 17.oohodin.
Zájemce upozorňujeme na Poradnu pro zahrádkáře v Českém rozhlase 2, Praha
v úterý ve 14.25 hod.
„Na svatého Jana otvírá se létu brána. Svatý Urban bývá studený pán.“
Výbor ZO ČZS

Kde slova nestačí

Kulturní rubrika

Je pondělí 1. září. Den, který u většiny dětí nebývá nijak oblíben, ale má
dcera Michaela se na nástup do školy vždy velmi těšívala. Dnes je všechno jinak.
Přestěhovaly jsme se z Prahy do malé vesnice na Bystřicku a pro dcerku je tento
první den v cizí škole do slova a do písmene zkouška ohněm. Už v ranním autobuse,
kde na sebe děti pokřikují, vzájemně si drží místa a sdělují si zážitky z prázdnin, má
Míša cvrčky v očích. Není tady jediná tvář, na kterou by se mohla usmát, kterou by
znala. Jak dlouho asi tak může trvat, než si taková 11ti letá holka zvykne? A zvykne
si vůbec? Mám samou úzkostí stažené hrdlo, takže se loučíme mlčky. Ohlížím se za
malou dívčí postavou. Podaří se jí naskočit do rozjetého vlaku už vytvořených vztahů? Když se loučila se spolužáky v Praze, pochopila jsem, co to znamená, když se
o někom řekne, že mu puká srdce. Tolik bolesti pro jeden rozvod!
„Maminko, bylo to hrozný“, vrátila se ze školy. „Hrozný...hrozný...hrozný. Už po
mně nechtěj, abych do tý školy ještě někdy šla!“ odcházela do pokoje s tím, že další
komunikace je zbytečná.
„Míšo, to se poddá. To chce čas... mluvily jsem o tom tolikrát.“ „Nikdo si mě nevšímal. Nikdo! Stála jsem u stěny a vůbec nevěděla, co mám dělat, kam se posadit,
hrůza! Jako bych byla prašivá. Hrůza! Už tam nejdu.“ „Učitel tě přece představil, ne?
Co bylo potom? Povídal si s tebou alespoň někdo?“ „Jo, jedna holka se šátkem na
hlavě. Má nádor, mami, chápeš to, malá holka a nádor v hlavě!“
„No vidíš, to by mohla být tvá kamarádka. S takovou nemocí to nemůže být
povrchní holka. No a časem uvidíš.“ „To máš pravdu, tý musí být ještě hůř než mně.
Byla v nemocnici víc jak půl roku.“
Objala jsem Michaelu. „Jak se jmenuje?“ „Aneta. A sedíme spolu.“ V duchu jsem
za Anetu děkovala.
Dva dny nato ukradla Aneta mé dceři 200 Kč. Přiznala se a peníze vrátila. Pro
Michaelu byla bolest neúnosná, takže onemocněla a víc jak měsíc do nové školy
opravdu nevkročila. Musela jsem v ní krůček po krůčku znovu probudit důvěru. Ale
podařilo se. Dnes už je to skoro rok. Má dcera je jednou z nejoblíbenějších dívek ve
třídě. Nosí samé jedničky a pan učitel si nemůže tak šikovné a pilné děvče vynachválit. A ona sama tvrdí, že do Prahy by se už nevrátila. Budu jí to věřit.
Jitka Dostálová
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Svěcení sochy sv. Josefa na Pasekách
K tomuto slavnostnímu
aktu se sešlo 30 občanů včetně místních chatařů. P. Jiří
Šolc, farář ze Sv. Hostýna,
v doprovodu dvou ministrantů přijal pozvání k posvěcení
restaurované sochy.
Rozpršené počasí v sobotu
30. května 2009 se v půl páté
umoudřilo, a i když chladnější odpoledne, ale prozářené
sluníčkem, dovolilo uskutečnit
slavnostní akt. Vše umocnil
hezký výhled na protější část
obce.
Místostarostka obce paní
Jiřina Hurtová přivítala všechny přítomné a krátce je seznámila s historií sochy.
Socha sv. Josefa stála
původně na výše položeném
místě, které je dnes pokryto
vzrostlým lesem, proto umístění na původní místo nebylo
vhodné. Socha bývala zastavením mnoha poutníků, kteří
přicházeli od Val. Meziříčí,
rády si okolo ní hrávaly děti. Myslím, že dnes již nebude asi původnímu účelu sloužit,
ale věříme, že tudy budou rádi chodit občané i turisté na procházky a stane se tak
místem odpočinku a rozjímání. Okolí je díky manželům Mlčákovým hezky upravené.
Děkujeme jim.
Na podnět některých spoluobčanů se obec rozhodla sochu, která byla v depozitu
pana Jana Kozla, znovu postavit. Místo je otevřené a snad nebude lákat vandaly
nejen k poškození, ale ani znečistění okolí.
Z dotace Zlínského kraje ve výši 30 tisíc Kč, což bylo 70 % nákladů, se podařilo
dílo uvést do dnešní podoby. Pan Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem se ujal restaurování a následně i umístění na připravený podstavec již na podzim r. 2008. I když na
svátek sv. Josefa byla malá slavnost s předáním sochy občanům za účasti starosty
obce, přece jen jí chybělo posvěcení. Vždyť sv. Josef neodmyslitelně patří do svaté
rodiny a byl chráněncem Ježíše. Také jeho řemeslo má v naší obci a celém kraji
dlouhou tradici, proto si socha zasluhuje takovou pozornost.
Po modlitbě a krátkém seznámení s významem sv. Josefa pro věřící provedl P. Jiří
Šolc světicí akt. Jemu samotnému se místo velice líbilo a se zalíbením se díval na
protější část obce. Ještě v kapli při mši svaté se o soše několikrát zmínil.
Celá akce byla myslím velice důstojná a socha sv. Josefa si ji zasloužila. A ti co
nepřišli, ať se jdou podívat někdy jindy jen tak sami, aby viděli, že se dílo podařilo.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce
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Vzpomínky na minulé století

Pár vzpomínek z dětsví

1.červen v kalendáři nám připomenul Mezinárodní den dětí. Při té příležitosti jsme
si zavzpomínali na různé příhody nejen z našeho dětsví, ale i na ty, které jsou spojené s dětmi kolem nás. Všechno se událo už hodně dávno , z dětí jsou už dospělí a ti
si jistě si rádi drobné historky připomenou.
Nedaleko od nás byl obchod se smíšeným zbožím u Nováků. Tam jsme nakupovali všechno, co bylo potřeba pro domácnost. Obchod skončil někdy v padesátých
letech a později po požáru byl zrušen celý dům. Náš soused Václav byl tehdy učeň,
já jsem ještě nechodil do školy. Jednou mě zavolal, dal mi dvacetník a poslal mě do
obchdu k Novákům, abych mu koupil „semtele“. Nevěděl jsem, co to je, a nějak se
mi to nezdálo. Dodal: „Neptej se, oni toho mají dost a prodává se to.“ Šel jsem. Když
jsem otevřel dveře do obchodu, zacinkal nad nimi pěkně zvoneček a paní Nováková
se s úsměvem zeptala, co si přeji. „ Za dvacet haléřů semtele.“ „Kdo tě poslal?“
Pověděl jsem, že Vašek. Dvacetník si vzala, ulomila tabulku čokolády a strčila mi ji
rovnou do pusy. „Vaškovi řekni, že je hloupý.“ Při zpáteční cestě jsem pochopil, že to
byl vtip a že si tak velcí kluci z malých děcek utahují a dělají legraci. Nemrzelo mě
to, protože ta čokoláda byla moc dobrá. Kdyby mi dal další šesták, šel bych kupovat
zase.
Je to už také hodně dávno. Bylo to na Říce, kdy tam ještě byla pila, sklad dřeva,
kterému se říkalo forota, a stáje s koňmi. Bydlelo tam také několik rodin s malými
dětmi. Jednou si děti hrály na trávníku. Do hry se jim pletl také malý psík, takový oříšek. Při hře „cvakl zubama“ jedno děvčátko do ruky. Zabolelo to, děvčátku vytryskly
slzy a oříškovi to hned oplatila. Kousla ho do hřbetu. Zakvičel a utíkal domů s nářkem
„povím, povím“. Potom se jí dospělí dlouho vyptávali, jak to bylo, když pokousala
toho psa. Vždycky to hrdě vysvětlovala a netušila, že se vyptávají z legrace.
Bývalo zvykem, aby na neděli byly napečené koláče. Koláče nebyly součástí
svátečního oběda, ale patřily k neděli. Naskládané na talíři, pěkně pocukrované,
byly ozdobou stolu. Přišla-li návštěva, hospodyně pobízela: „Vemte si koláč.“Host
samozřejmě neodmítl a koláčky pochválil. Při řeči a vyprávění pobízela znovu:
„Vemte si eště!“ Na podlaze v koutku si tiše hrála malá vnučka. Nikdo si jí nevšímal.
Když babička pobídla opět hosta, aby si vzal ještě, poděkoval a řekl: „Už sem si
vzal.“ Vnučka to pozorovala a babičku upozornila: „Už čtyři.“ To holce potom dlouho
připomínali jako dobrý vtip.
Chodil jsem často kolem domu našich známých. Na zahradě býval malý Jiříček.
Vždycky mě pěkně pozdravil. Někdy jsem si pro něho připravil bonbon. Měl radost.
Byli jsme kamarádi. Jednou, když jsem šel kolem, sklízeli ořechy. Bylo jich na zemi
i na ulici tolik, že málem nebylo kam šlápnout. Můj malý přítel na mě volal: „Pojďte si
na ořechy!“ Zeptal jsem se: „Máte jich hodně?“ Odpověděl: „Nóó.“ „Dáš mi jeden?“
Odvětil: „To je málo!“ Tak mi dal dva. Poděkoval jsem s úsměvem. Byli jsme spokojeni
oba. Já, že jsem dostal ořechy , a on, že mě podaroval a udělal mi radost.
Chystal jsem se na koupání. Malá vnučka ochotně nabídla: „Dědečku, já ti půjčím
kačenku.“ Maminka jí vždycky při koupání dala do vody její milou hračku, plovoucí
kačenku, a ona si s ní ve vodě čvachtala a dováděla. Kačenku mi nabídla, abych si
s ní při koupání také pohrál. Vzal jsem si ji a pochválil, jak pěkně plave a nepotopí
se. Vnučka měla radot, že se mi kačenka také líbí. Bylo mi to velmi milé. Byl to projev
pozornosti a lásky k dědečkovi.
Ing. Josef Skýpala
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Z historie Chvalčova

Využíváme vzácné příležitosti 640 let od první písemné zmínky o obcích Chvalčov
a Chvalčova Lhota a předkládáme vám, co o naší vesnici napsali historikové –
tedy nejpovolanější z nás – PhDr. Jitka Zezulová a PhDr. Zdeněk Pokluda.
Doporučujeme začíst se do jejich příspěvků. Rádi bychom paní doktorce a panu
doktorovi jménem Chvalčovanů poděkovali za to, že rozšířili a upřesnili naše vědomosti o minulosti obce.

Od pradávna až do 19. století

Dávné, pradávné je osídlení katastru obce Chvalčov, kde se nachází i pověstmi
opředený posvátný Hostýn.Archeologické nálezy z období mladšího paleolitu a
později z doby kamenné dokazují osídlení této lokality již od nejstarších dob.
O tom, kdy vznikaly vesnice na Bystřicku, mezi nimi Chvalčov, Chvalčova Lhota
a další v okolí, se nedovídáme nic přesného, a tak je to u většiny obcí v naší
zemi. Jistotu o existenci té které obce dávají až psané záznamy a v nich se jména
Chvalčova a sousední Lhoty objevují vedle sebe v roce 1369. Tehdy se v zemských
deskách zapisovala ves „Lhotka ležící mezi Bystřicí a Chvaličovem“ (latinsky: villa
Lhotka sita inter Wistritz et Hwalitzow). Šlo o majetkový převod, který nechal zapsat
pan Boček z Kunštátu, jenž v předchozích letech stavěl nedaleko odtud vysoko
v lesích hrad Obřany. V zemských deskách jsou z té doby četnější záznamy o majetkových transakcích, které Boček prováděl s vesnicemi v tomto podhostýnském kraji,
neboť chtěl k obřanskému hradu soustředit rozsáhlejší panství. Při jedné z těchto
transakcí převzal r. 1368 také půl městečka Bystřice s polovinou Lhotky a dílem
Loukova (je možné, že tu jde o Lhotu u Chvalčova – Chvalčovu Lhotu). Záměry pana
Bočka neměly dlouhého trvání, jeho vláda na Obřanech brzy skončila a panství před
rokem 1373 přešlo do rukou moravského markraběte Jana.
Při obřanském hradě ležel nejblíže právě Chvalčov, ale o vesnici nebo jejích
obyvatelích se zpočátku nic nedovídáme. Známe pouze pojmenování Chvaličov, jak
nalézáme i v dobách, kdy páni z Obřan přenesli své sídlo na tvrz do Bystřice pod
Hostýnem. Při prodeji panství se v jeho obvodu vyjmenovávají jednotlivé vesnice a
zde v latinském zápisu r.1447 čteme „Chwaliczow“ a „Lhotka“ a tak se to opakuje
i v 16.století a také později. Teprve od 17. století se začíná objevovat také pojmenování Chvalčov tak, jak je dnes obvyklé.
PhDr. Zdeněk Pokluda
Obec a její dějiny byly těsně spjaté s dějinami bystřického panství, ke kterému
patřila. Toto panství však často měnilo majitele. V roce 1555 získal Chvalčov tak jako
celé bystřické panství Přemek z Víckova, a to od Buriana Žabky z Limberka. Tak
přišel na bystřické panství nový majitel – moravský rod pánů z Prusinovic a Víckova.
Přemek z Víckova byl aktivním účastníkem dění, stal se podkomořím Markrabství
moravského, což byla ve své době nejvyšší hodnost, jakou mohl zástupce rytířského stavu dosáhnout. Jeho příbuzným byl i olomoucký biskup Vilém Prusinovský
z Víckova.
Roku 1593 postihla Chvalčovu Lhotu tak jako Chvalčov i Bystřici pod Hostýnem
velká povodeň, která ničila vše, co jí stálo v cestě. Po smrti Přemka se stává drži26

telem panství Vilém z Víckova, který přivádí na bystřickou faru luteránského kněze
Tobiáše Zázvorku. A z této doby – z roku 1594 – se připomíná škola v Bystřici pod
Hostýnem, kde získávali vzdělání i žáci z Chvalčova a Chvalčovy Lhoty. Po smrti
Viléma získává bystřické panství jeho sestra Bohunka, která jej v roce 1613 vložila
do rukou svého manžela Václava Bítovského z Bítova. Nedílnou součástí byly také
Chvalčov a Chvalčova Lhota. Václav Bítovský se aktivně zapojil do stavovského
povstání, a tak musel uprchnout do ciziny a jeho majetek byl konfiskován. Bystřické
panství získal hrabě Jan Rottal, který byl horlivým katolíkem a svou víru prosazoval
i na získaném panství. Doba třicetileté války poznamenala obyvatele bystřického
panství.
Nechvalně proslulí polští žoldnéři – lisovčíci – drancovali Bystřici a okolí v únoru
roku 1620. Po bitvě na Bílé Hoře procházela krajem císařská vojska, která vystřídali
odbojní Valaši.Vypalování a drancování kraje nemělo konce. Obyvatelé se ukrývali
v lesích, kde mnozí zemřeli hladem a zimou. Následky třicetileté války byly děsivé –
zničená země, vypálené vesnice i města.
V roce 1674 byl sepsán v každé vsi a městě na panství hraběte Jana Rottala
soupis, kde bylo uvedeno, kolik je v místě usedlostí osazených a kolik pustých.
Chvalčova Lhota a Chvalčov jsou uvedeny společně a je uveden počet domů a
gruntů, celkově 35, z toho 31 osedlých a 4 pusté. Z roku 1775 se dochoval soupis
povinností poddaných vsi Chvalčov a Chvalčova Lhota. Z něho se dovídáme, že
poddaní z Chvalčova robotovali 1684 dní v roce pěší roboty. Poddaní ve Chvalčově
Lhotě byli povinni jednospřežní robotou (156 dní za rok), a hlavně pěší robotou
(1540 dní ročně). Robotu vykonávali poddaní například až na panské chmelnici
v Prusinovicích. Také stříhali a koupali ovce, naháněli zvěř lovcům na honech, pracovali při žních. Dědičný rychtář, který žil ve Chvalčově Lhotě na domě čp. 31, měl za
povinnost dvakrát týdně robotovat ( jako podsedníci), ale rovněž posílal poddané na
robotu, vybíral vrchnostenské dávky a odváděl je úřadu. Po smrti hraběte Antonína
Rottala získala panství jeho dcera provdaná za hraběte Monte L´ Abbate. Po jeho
smrti získal krátce panství hrabě Wengerský a v roce 1827 přešlo panství na barona
Oliviera Loudona.
PhDr. Jitka Zezulová

Než zavřete zpravodaj

Naše obec si letos připomíná 640 let od 1. písemné zmínky o ní. Psal se tehdy rok
1369. Od tohoto letopočtu se sem tam dovídáme, co se u nás dělo. Velmi často tu
byla cizí vojska, drancovalo se, zabíjelo, hořely domky a naši předkové utíkali do hor.
Často zachránili jen holý život. Po válkách na zdecimované předky přicházely mory a
epidemie. Panstvo se k nim ne vždy chovalo dobře, někdy úplně bezcitně. Obyčejný
poddaný neměl cenu. Naši předkové měli tvrdý život. Přesto měli svou obec, své hory
tak rádi, že odcházeli jen z nutnosti.
Vybavuji si, že ještě v minulém století při draní peří u paní Terky Zicháčkové se
hodně vzpomínalo. Staré sousedky si na těžký život nikdy nestěžovaly. Braly vše
s pokorou. Ve svých nezáviděhodných osudech nacházely veselé historky a šťastné
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chvíle a o těch povídaly. Byla to nepsaná kronika často z hodně dávných dob. Ve
většině uplynulých dob bych nechtěla žít.
Proč vám to píši? V hodovní době chceme všem, kteří budou v těch dnech v naší
obci, připomenout malé kulatiny Chvalčova a my, rodáci, bychom měli najít chvilku a
zamyslet se nad současným životem našich rodin. Většina z vás dojde k poznání, že
se nyní máme nejlépe ze všech předcházejících dob. Myslím si, že bychom si měli
méně stěžovat a být vděční osudu, který nám určil k životu právě Chvalčov a naši
zem. Tak dobře se žije málokde. A budeme-li se snažit, usměrníme nespravedlnost a
další zla na minimum. Samozřejmě to nebude hned. Svoboda a blahobyt neznamená
ještě šťastný život.
Za naši redakci přeji dětem a jejich učitelům krásné prázdniny, vám ostatním
krásné léto, plné dobrých míst a setkání s dobrými lidmi. Nám všem přeji, aby
takovým dobrým místem byl i námi milovaný Chvalčov.
Eva Bubílková

Chvalčov – letecký pohled. Foto: L. Vylíčil
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Tvořivé zaujetí a ukázky výrobků

Budoucí tělocvična

Parkoviště u kulturního domu
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Slovo na konec:
Nelze žít příjemně, když se nežije moudře, čestně a spravedlivě,
a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, když se nežije příjemně.
Ze starořecké filosofie.
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