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Sportovní svátek
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Milí čtenáři,
blížící se parlamentní volby nechávají spoustu občanů v apatii. „Cože, volby?
Jaký volby zase?“ „No, nejdu volit, koho bych volil? Vždyť je to jedna sebranka, není
z čeho vybírat.“ „Naše politická scéna je jeden velký čurbes, a ten nebudu podporovat. Nikoho nevolím.“ „Mě politika nezajímá, ani nevím, kdo kandiduje. Beztoho
všichni jen lžou.“ „Všem jde jenom o koryta, slušný člověk by v politice nevydržel...“
Podobné reakce jsem slyšela, když jsem se tak porůznu poptávala známých,
zda půjdou letos volit. Na jednu stranu se těmto lidem vůbec nedivím. Politický kotel
opravdu vře. Je nepřehledný, dávno se ztratila důvěra v dobré úmysly politiků, voliči
jsou unavení a vyčerpaní ze slibů, k jejichž naplnění dochází zřídkakdy. Lidé už
nechtějí žít politikou, ztrácí zájem, motivaci. Politika se v naší zemi dostává do slepé
uličky.
Na druhou stranu je ale pravda, že nevolit neznamená neúčastnit se. Nevolit
znamená odevzdat hlas nejsilnější straně. Už proto je rozumnější v rámci možností
volit stranu, která je mi z nějakého důvodu nejbližší. Žijeme v náročné době, obáváme se o budoucnost našich dětí, naší země, celé Evropy. Nakolik je náš strach
oprávněný, ukáže čas. Jsem přesvědčená, že strach není dobrým průvodcem, a jeho
rozdmýchávání jen přilévá olej do ohně. Ovšem sedět s rukama za zády a čekat, až
jak to dopadne, je druhý extrém.
Dějiny i naše vlastní zkušenost jasně ukazují, že žádný extrém není dobrý. Celý
lidský život je o hledání zlaté střední cesty a není důvod předpokládat, že v politice
by to mělo být jinak. Domnívám se, že právě v této době, kdy se nad námi vznáší
strach, je důležité si uvědomit, že žijeme v klidné době bez války. Kolik zemí má takové štěstí? Ekonomika se sice nevyvíjí, jak bychom chtěli, je tady spousta byrokracie
a zjevně i ten Kocourkov, ale to všechno jsou druhotné problémy. Nejdůležitější ze
všeho je, že je tady mír. Mír! Mír není samozřejmostí. Jsme součástí Evropy, jsme
srdcem Evropy. Nemůžeme vytrhnout srdce z těla a doufat, že přežijeme. Zní to jako
klišé, ale jen v jednotě je síla. Což neznamená vzdát se autonomie naší země.
Stojíme před rozhodnutím. Volit – nevolit, popřípadě koho volit? Situace je taková,
jaká je, politické strany jsou takové, jaké jsou. Zkusme tedy z toho, co nám realita
nabízí, volit tak, abychom dále žili s čistým svědomím, že jsme v dané chvíli udělali
to nejlepší, co jsme udělat mohli.
Krásný podzim všem.

Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 8. 2017
RO projednala a rozhodla:
• o příspěvku pro Charitu Kroměříž na provoz zařízení „Zahrada“ ve kterém je
umístěn náš občan, ve výši 3 000,--Kč pro r. 2017.
• a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 2 o pronájmu a provozování „Vodovodu
v obci Chvalčov“ s firmou SKD-stavební Lipník nad Bečvou v čl. IV.odst.c.
Provozovatel bude hradit majiteli nájemné za pronajatý majetek částkou 10%
z předpokládaného vyfakturovaného příjmu.
• prověřit rušení nočního klidu v Lázních v letních měsících.
• o snížení úhrady za demontáž stanu, který je v majetku MAS Podhostýnsko, kterou si nájemce provedl sám.
• o odprodeji vyřazené skluzavky z dětského hřiště za cenu 10,--Kč.
• a navrhuje pro nové funkční období předložit zastupitelstvu návrh na jmenování
přísedícího u Okresního soudu v Kroměříži (soudce z lidu) paní Marii Chlápkovou.
• a nemá námitky k průjezdu „Hostýnské 50“ katastrem obce Chvalčov dne
05.08.2017.
• a nemá námitky k průjezdu „Rusavské 50“ katastrem obce Chvalčov dne
19.08.2017.
• a potvrzuje posouzení výběrové komise a schvaluje výsledek výběrového řízení
na dodavatele zakázky“ Obnova místních komunikací v obci Chvalčov“ dle doporučení výběrové komise a ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou ALPINE
Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
02604795 za cenu 1 040.321,25 Kč.
• vyvolat nové jednání týkající se dopravního značení z ul. Na Chaloupkách směr
Obřanská. V přítomnosti odborného referenta řešit i dopravní značení v ul. od
firmy Washina směr Školní.
• a schvaluje uskutečnění podzimního zájezdu pro seniory dne 05.09.2017 do
Hradce nad Moravicí, Opavy a arboreta v Nových Dvorech.
• o písemném oslovení všech majitelů pozemků větších jak 500 m2 v obou katastrálních územích obce, týkajících se žádosti o pozemkové úpravy v obci Chvalčov.
• o příspěvku na pohonné hmoty pro Myslivecké sdružení Kozinec ve výši 5 000,-Kč, na zvýšené náklady při opatřeních týkajících se prasečího moru.
• o pomoci při zajištění Nočního pochodu Hostýnských hor dne 09.09.2017 od
18.00 hodin.
• a zamítá žádost o příspěvek na provoz útulku pro kočky na Vysočině z.s. Skrýšov.
• a doporučuje ZO odprodat část pozemku parc.č. 185 v k.ú. Chvalčov, o výměře
cca 90 m2 manželům Ivu a Editě Živným za cenu 200,--Kč za m2, všechny náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
• o pronájmu částí obecních pozemků parc.č. 200/1,166/1 a 166/2 v k.ú. Chvalčov
o společné výměře 850 m2, na dobu 2 let za cenu 10,--Kč za kal. rok, pro
Okrašlovací a zábavní spolek z Bystřice pod Hostýnem pro provozování letního
kina.
• na základě osobního jednání o uskladnění všech věcí z areálu letního kina
v budovách, které jsou v majetku obce Chvalčov do doby nové sezony v r. 2018.
• o pronájmu fotbalového hřiště TJ firmě NET PLASY , spol.s.r.o. na den 01.09.2017
v době od 15.00 do 24.00 hodin za cenu 14 520,--Kč na pořádání sportovního
odpoledne.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
předloženou novelu zákona č. 14/2017 Sb. o střetu zájmů, která má platnost od
01.09.2017.
informaci o kosení soukromých pozemků v ul. Javornické.
vyhlášení krizového stavu hejtmanem Zlínského kraje týkající se nebezpečí nákazy prasečím morem.
oznámení paní Mgr. Jitky Dostálové, zastupitelky obce Chvalčov o změně trvalého pobytu a s tím související odstoupení z funkce předsedkyně školské a kulturní
komise RO.
informaci České pošty Praha o rozhodnutí vlády o změně pobočky v naší obci na
Poštu partner.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 9. 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o příspěvku ve výši 5 000,--Kč na kastraci divokých koček, které žijí v chatové
oblasti na Pasekách.
o možnosti vylepování předvolebních plakátů politickými stranami v obci Chvalčov,
za úhradu.
a doporučuje ZO zhotovit projektovou dokumentaci na kanalizaci v Lázních
s napojením na čističku v Bystřici pod Hostýnem.
o prodloužení kanalizačního řadu v rekreační oblasti v Dubinách. Jedná se
o napojení dvou rekreačních objektů.
a doporučuje ZO schválit směnu pozemků s rodinou Adamcových. Jedná se
o část pozemku obce parc.č. 367/2 o výměře 70 m2 za část pozemku parc.č.
620/149 o stejné výměře, oba pozemky v k.ú. Chvalčova Lhota. Náklady budou
hrazeny na polovinu.
a souhlasí s výběrem dodavatele plynu pro r. 2018 a 2019, kterou vysoutěžila
Agentura Zlínského kraje. Starostovi ukládá podepsat smlouvu.
o umístění nového stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Tesák.
a doporučuje ZO odprodat 8 pozemků, 6 v k.ú. Chvalčova Lhota a 2 v k.ú.
Chvalčov za administrativní cenu Povodí Moravy s.p.
a) a souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Chvalčov dle předloženého
návrhu, který je zveřejněný na stránkách školy.
b) Do školské rady ZŠ a MŠ za zřizovatele byla zvolena p. Andrea Zábranská na
dobu 3 let.
o zapůjčení dvou stánků pro Oblastní charitu z Bystřice pod Hostýnem na akci“
Den charity“.
o způsobu odstranění závad na herním prvku na fotbalovém hřišti TJ Chvalčov.
stanovila termín jednání ZO na 21.09.2017 se začátkem v 17.00 hodin.
a zvolila jako inspektora práce a technický dozor investora Ing. Vítězslava
Študenta pro stavbu „Oprava MK Paseky“.
na opakovanou urgenci ořezu javorů u rekreačních nemovitostí č.6 a č.7, rozhodla
RO vyvolat jednání přímo na místě samém a následně rozhodnout podle zákona
o lesích §22.
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o příspěvku ve výši 50 000,--Kč na dovybavení nově zbudovaného dialyzačního
odd. nemocnice Kroměříž.
o řešení situace v ul. Lesní s přístupem k nemovitostem, které mají čísla popisná.
a doporučuje odprodej části parc.č. 185 v k.ú. Chvalčov, o výměře cca 90 m2
manželům Živným, vedené jako ostatní plocha. Žadatelé budou hradit veškeré
náklady související s odprodejem. Cena za m2 je stanovena na 200,--Kč.
o zveřejnění záměru odprodeje části parc.č. 620/78 o výměře cca 60 m2 v k.ú.
Chvalčova Lhota p. Jiřímu Holubovi.
a doporučuje ZO odkup části pozemku parc.č. 924/12 v k.ú. Chvalčov cca 60
m2, od paní Marie Rybkové. Pozemek je veden jako zahrada. Obec bude hradit
náklady spojené s odkupem.
1. a doporučuje ZO odprodej pozemků parc.č. 456/15 o výměře 27 m2 a parc.č.
456/13 o výměře 5 m2 a částí pozemků parc.č. 455/5, 45/6 a 635/1 o celkové
výměře cca 50 m2. Všechny pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota, jsou vedeny
jako zemědělský půdní fond. Kupující, paní Klára Janečková, bude hradit veškeré
náklady spojené s odprodejem. Cena za m2 je stanovena na 200,--Kč za m2.
2. doporučuje ZO odprodej části obecního pozemku parc.č.455/2 o výměře 10
m2 v k.ú. Chvalčova Lhota paní Lence Buzkové. Kupující hradí veškeré náklady
spojené s odkupem pozemku. Cena je stanovena na 200,--Kč za m2.
. a doporučuje ZO směnu částí obecních pozemků parc.č. 452, trvalý travnatý
porost a 635/1, orná půda o výměře 9 m2 za část pozemku p.č. 456/4, orná půda
o výměře 50 m2. Všechny pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Obec tedy
doplatí p. Podskalské Lence a Ing. Jiřímu Šimonovi za 41 m2 8 200,--Kč.
4 a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č. 620/117 o výměře 38 m2, ostatní
plocha v k.ú. Chvalčova Lhota paní Evě Bubílkové za cenu 200,--Kč za m2.
5 a doporučuje ZO odprodej pozemku parc.č. 620/116 o výměře 16 m2, ostatní
plocha v k.ú. Chvalčova Lhota paní Evě Kunovské a panu Jiřímu Pospíšilovi za
cenu 200,--Kč za m2. Náklady hradí kupující.
6a doporučuje ZO směnit pozemky – obecní p.č. 343/4 o výměře 9 m2, orná půda
a části pozemků parc.č. 620/140 a 620/1-oba ostatní plocha o výměře 16 m2,za
pozemek p.č. 620/153 o výměře 27m2, ostatní plocha s manžely Vladimírem a
Marií Bílými. Všechny pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Náklady hradí účastníci stejným dílem.
7 a doporučuje ZO odprodej obecního pozemku manželům Josefu a Radce
Dvořákovým parc.č. 350/8 o výměře 12 m2, vedený jako zahrada, v k.ú.
Chvalčova Lhota za cenu 200,--Kč. Všechny náklady hradí kupující.
a doporučuje ZO schválit p. Marii Chlápkovou jako přísedící u Okresního soudu
v Kroměříži pro období 2018-2022.
o opravě pietních míst na Tesáku a u památníku Olgy Bardinové.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
platnost zákona o střetu zájmů č. 14/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017.
upozornění na rušení nočního klidu v ul. Na Říce.
starosta informuje o zahájení a předání staveniště – oprava místní komunikace na
Paseky.
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oznámení p. Evy Jantulové, Rotterové, že nemůže přijmout mandát zastupitele,
protože změnila trvalé bydliště.
přijala 4 žádosti o zařazení do seznamu uchazečů v obecním bytě.
informaci odboru Životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem o tom, že na
pozemku parc.č. 20/10, v k.ú. Chvalčov, je dle předložené projektové dokumentace povolena stavba vodního díla na vrtanou studnu pro pana Blažeje Stellu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 21. 9. 2017

•
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•

Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 29.06.2017 do 21.09.2017.
a schvaluje paní Marii Chlápkovou do funkce přísedící Okresního soudu Kroměříž
na funkční období let 2018 až 2022.
a schvaluje nabídku České pošty, s.p. k zajištění poskytování poštovních služeb
v obci Chvalčov Poštou Partner. Služba bude poskytována v rozsahu 20 hodin
týdně za podmínky zachování nabízených služeb jako doposud. Česká pošta,
s.p. a bude přispívat obci podle počtu výkonů měsíčně cca 13 650,00 Kč. Termín
změny provozu České pošty bude od 01.01.2018 na dobu 10 let ve stávajících
prostorách, v budově OÚ. Personálně bude zajištěno dnešní pracovnicí
a rozhodlo o odprodeji pozemků pro POVODÍ Moravy, s.p. Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno za administrativní cenu v celkové výši 32 774,00 Kč. V k.ú.
Chvalčova Lhota jsou to pozemky: parc.č. 647/4 o výměře 138 m2, parc.č. 647/6
o výměře 28 m2, parc. č.647/10 o výměře 103 m2, parc.č. 647/12 o výměře 55
m2, parc.č. 648/15 o výměře 482 m2,parc.č. 648/19 o výměře 360 m2. Všechny
pozemky jsou ostatní plocha. V k.ú. Chvalčov jsou to pozemky: parc.č. 1165/11 o
výměře 28 m2, parc.č. 1169/5 o výměře 90 m2, rovněž ostatní plocha.
a rozhodlo o zadání zhotovení projektové dokumentace pro stavbu kanalizace
v ulici Lázně a Pod Lomem v lokalitě Lázně a schvaluje zařazení projektu do
plánu investic pro další období.
a rozhodlo o odkupu části pozemku parc.č. 924/12 v k.ú. Chvalčov cca 60 m2 za
cenu 200,00 Kč za 1 m od paní Marie Rybkové. Pozemek je veden jako zahrada.
Obec bude hradit veškeré náklady spojené s odkupem, včetně GP, smlouvy a
vkladu do KN.
a rozhodlo o odprodeji části parc.č. 185 v k.ú. Chvalčov, o výměře cca 90 m2
manželům Živným, vedené jako ostatní plocha. Žadatelé budou hradit veškeré
náklady související s odprodejem. Cena za m2 je stanovena na 200,00 Kč.
a rozhodlo o odprodeji pozemků paní Kláře Janečkové: parc.č. 456/15 o výměře
27 m2, parc.č. 456/13 o výměře 5 m2, oba orná půda a částí pozemků parc.č.
455/5, 455/6 (oba trvalý travní porost) a 635/1 (ostatní plocha) o celkové výměře
cca 50 m2. Všechny pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Kupující bude hradit
veškeré náklady spojené s odprodejem. Cena za m2 je stanovena na 200,00 Kč
za m2.
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a rozhodlo o odprodeji části obecního pozemku parc.č.455/2, trvalý travní porost,
o výměře cca 10 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota paní Lence Buzkové. Kupující hradí
veškeré náklady spojené s odkupem pozemku. Cena je stanovena na 200,00 Kč
za m2.
a rozhodlo o směně částí obecních pozemků parc.č. 452, trvalý travnatý porost
a 635/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře celkem cca 9 m2 za část
pozemku p.č. 456/4, orná půda o výměře cca 50 m2. Všechny pozemky jsou
v k.ú. Chvalčova Lhota. Obec doplatí p. Podskalské Lence a Ing. Jiřímu Šimonovi
za rozdíl cca 41 m2, při ceně 200,00 Kč/m2. Obec potřebuje tyto pozemky pro
plánovanou stavbu chodníku v ul. Javornické. Náklady převodu bude hradit obec.
a rozhodlo o odprodeji obecního pozemku parc.č. 620/117 o výměře 38 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chvalčova Lhota paní Evě Bubílkové za cenu 200,00 Kč za m2.
Náklady hradí kupující.
a rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 620/116 o výměře 16 m2, ostatní plocha
v k.ú. Chvalčova Lhota paní Evě Kunovské a panu Jiřímu Pospíšilovi za cenu
200,00 Kč za m2. Náklady hradí kupující.
a schvaluje dodatek č.4. ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Chvalčov. Text článku č. I. se doplňuje takto:
Organizace je oprávněna používat též zkrácený název.
Zkrácený název organizace zní: ZŠ a MŠ Chvalčov.
Zkrácený název tohoto článku může organizace používat tam, kde je to z praktických důvodů vhodné, a to zejména na razítku, na účetních podkladech a
dokladech běžného obchodního styku, v běžné obchodní korespondenci a vnitropodnikové evidenci a tam, kde užitím tohoto zkráceného názvu nemůže vzniknout
o identifikaci organizace pochybnost. Současně se zkráceným názvem použije
organizace i zbývající další identifikační znaky: IČO (identifikační číslo osoby) a
sídlo.
a rozhodlo o odprodeji obecního pozemku manželům Josefu a Radce Dvořákovým
parc.č. 350/8 o výměře 12 m2, vedený jako zahrada, v k.ú. Chvalčova Lhota za
cenu 200,00 Kč. Všechny náklady hradí kupující.
a rozhodlo o směně části obecního pozemku o výměře cca 70 m2 parc.č. 367/2,
zahrada, za část pozemku parc.č. 620/149 o výměře cca 70 m2 s p. Jaroslavou
Adamcovou, Mgr. Jaroslavou Adamcovou a Josefem Adamcem. Oba pozemky
jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Náklady hradí účastníci stejným dílem.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
vzdání se mandátu zastupitele paní Mgr. Jitky Dostálové a paní Evy Jantulové,
roz. Rotterové, z důvodu změny trvalého pobytu, a postup dalšího člena pana Bc.
Miroslava Juráška, který se stává novým členem zastupitelstva obce Chvalčov.
složení slibu nového zastupitele obce Chvalčova pana Bc. Miroslava Juráška
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích.
kontrolu usnesení č. 18/2017 ze zasedání ZO Chvalčov dne 29.06.2017.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu máme opět volby do parlamentu České republiky. Předvolební slibování nemá tentokrát obvyklou razanci, snad pro nedostatek témat nebo pro neochotu
se důležitým tématům věnovat. Sliby typu „pokud zvolíte naši stranu, přikážeme
tělesům kolmý pád“, příliš nezaujmou. Možná je nedostatek politiků, kteří dokážou
vyvolat pozitivní emoce a stavět na všem dobrém, čeho jsme dosáhli. Nebo jsou příliš
opatrní. Místo toho je stále víc těch, kteří se snaží pracovat s obavami, se strachem,
s agresivitou. Ochrání nás, pokud je zvolíme, před hrozbou, která buď vůbec neexistuje, nebo ji sami zveličí. I volební průzkumy jsou tentokrát jaksi hluché, asi z obavy,
aby se nespletly anebo nesehrály úlohu sebenaplňujících se proroctví. To vše, spolu
s názorem, že volby nic nezmění, vyvolává atmosféru nerozhodnosti až lhostejnosti.
Pro mnohé bude těžké vůbec k volbám přijít. Přesto bych Vás chtěl požádat, abyste
se voleb zúčastnili v co největším počtu, volili s nadhledem a podle svého gusta, protože jen tak vyjde najevo, jaké jsou skutečné nálady a názory ve společnosti. Přijďte
i pokud Vám současný stav +-vyhovuje, jinak přenecháte hlasy nespokojeným a
extrémně zaměřeným menšinám. Každého tlačí bota někde jinde. Žádná vláda nebude dokonalá a nemůže vyřešit štěstí každého jednotlivce. Volte kandidáty, kteří jsou
slušnými lidmi a takové, za kterými je vidět odvedená práce. Pro důvěru v parlament
by jeho obsazení mělo být odpovídajícím vzorkem celé společnosti.
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Josef DRDA

86 let

Josef ŠINDLER

68 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Uzavřená manželství:
Josef MASAŘ
Alena PALENČÁROVÁ
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Podzimní vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu  16. září 2017 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 30. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavily 4 rodiny se svými nejmenšími.  
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky -  Šimona OBRTLÍKA,
Viktorii SCHÖNWÄLDEROVOU, Julii MLČÁKOVOU a Elišku FRYDRYŠKOVOU.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť,  přispěly děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný
hudební doprovod pana Petra Balgy.  Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská, matrikářka OÚ Chvalčov

Eliška Frydryšková

Julie Mlčáková

Šimon Obrtlík

Viktorie Schönwälderová
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Co bychom měli vědět
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

V pátek dne 20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne
21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin se v budově kulturního domu ve

Chvalčově uskuteční volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem konání voleb.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Jděte k volbám. Proč?
Představte si situaci, že česká ústava nezná dolní hranici volební účasti. To znamená, že teoreticky stačí, když jde k volbám jeden jediný občan. Hodí lístek do urny a
tahle strana dostane 100 % hlasů a 200 mandátů v Poslanecké sněmovně. Řeknete
mi, že to není možné? Ten, kdo nevolí, ve skutečnosti volí, ale neví o tom. Politika
není volba mezi dobrým a ještě lepším. Politika je volba mezi špatným a ještě horším.
„Počítejte s tím, že když nepůjdete k volbám, tak se může stát, že budou zvoleny ty
strany nebo ta hnutí, jež byste vy sami v životě nikdy nevolili. Chcete-li tomu zabránit,
volte si, koho chcete, ale proboha vás prosím, volte. Protože v den voleb je každý
občan suverén a volby jsou svátek demokracie. A ten, kdo se vzdává své suverenity,
pak může sedět v hospodě u piva nebo doma u televizorů, strašně nadávat na to, jak
volby dopadly, a ve skutečnosti by měl nadávat sám na sebe.
Miloš Zeman, prezident republiky

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Prázdniny nám nenávratně skončily a před námi je další školní rok plný her,
dobrodružství i učení.
V MŠ je v tomto školním roce zapsáno 40 dětí (kapacita MŠ je 44 míst), z toho je
11 dětí nově přijatých.
S dětmi pracují paní učitelka Veronika Miškayová (vedoucí učitelka), Jiřina
Tillerová, Stanislava Jurásková a chůva pro děti do 3 let Kateřina Žůrková.
Ve třídě Berušek je 20 dětí ve věku 2,5 – 4,5 let.
Ve třídě Sluníček je také 20 dětí ve věku 4,5 – 7 let, z toho 13 předškoláků.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Rok v MŠ“, který je rozdělený na
6 integrovaných bloků a vychází ze života dětí a ročních období.
Pro děti jsou v tomto školním roce přichystány:
1. Doplňkové (neplacené) činnosti
Metoda dobrého startu – je to soubor cvičení, která se osvědčila jako vstupní
etapa výuky čtení a psaní
Pískání pro radost – hra na zobcovou flétnu
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2. Zájmové (placené) činnosti
Angličtina pod vedením Bc. Martiny Nezdařilíkové
Keramika s panem Švehlíkem
Předplavecký výcvik na krytém bazéně v Přerově
Máme za sebou:
- Účast na Mezinárodním sochařském sympoziu v Bystřici pod Hostýnem.
Po celou dobu prohlídky se nám věnoval pan František Jurásek, kterému bychom
chtěli touto cestou poděkovat.
- Informační schůzku pro rodiče dětí.
- Podzimní část sběru papíru, další sběr proběhne na jaře.
Máme před sebou:
- Divadelní představení „Včelí medvídci“ v Bystřici pod Hostýnem v kinosále Sušil.
- Návštěvu výstavy ovoce a zeleniny na Chalupě zahrádkářů
- V případě dobrých povětrnostních podmínek pouštění draka.
- „Kloboukový den“ – ve spolupráci s rodiči.
- Návštěvu logopedky paní Mgr. Martiny Kaderkové
A nakonec novinka pro tento školní rok:

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017
předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
-

na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90
dnů,
a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než
90 dnů,
na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než
90 dnů,
na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je
považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
- po dobu 4 souvislých hodin denně,
- začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
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Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
-

individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době
zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude
individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se
následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel
konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření
úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se
o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat
jiné zařízení než je mateřská škola.

-

vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
- informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální;
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

-

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit
ve spádové mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti
povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné
školní docházky.
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
Rodičům i dětem, které navštěvují naši mateřskou školu, přejeme pohodový pobyt
a spoustu pěkných zážitků.
Veronika Miškayová

Škola

Škola

Každé ráno budík zvoní,
do školy nás máma honí.
O půl osmé vyrážíme,
už se těším do školy.

Hola, hola, škola volá!
Vstávej, vstávej, Pepíku,
máš kašičku v rendlíku.
Psaní, čtení, počítání,
tohle musíš všechno znát.

Zvonění nás do tříd honí,
školník křičí: zvoní, zvoní.
Matiku, češtinu učíme se,
o přestávce hrajeme si, honíme se.

Svačina je připravená,
tak se najez, Pepíku
zeleniny, rohlíků.
Už se blíží konec dne,
Pepík domů honem jde.

Vašek Vaculík,
Lucka Nováková,
Hynek Smejkal

Jakub Kaluža,
David Chlápek,
Jirka Kocvrlich
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Letošní prvňáčci

První den nového školního roku,který letos připadl na 4. září, je určitě jeden z nejsledovanějších dnů v roce. Mluví o něm děti i dospělí. Někteří se nemohou dočkat, až
konečně přijde ten kýžený den, jiní už takové nadšení nesdílí. Určitě nejvíce zasáhne
do života prvňáčků, kteří si to ještě nedávno vykračovali do školky jako ti nejstarší
a nejzkušenější a teď se z nich najednou stávají vyjukaní človíčkové, pro které je
všechno nové a cizí. Čas od jejich zápisu utekl jako voda a oni se teď musí seznámit
s novými kamarády, sžít se s novými pravidly chování, naučit se plnit si povinnosti,
… A samozřejmě stejnou měrou se mění situace i pro jejich rodiče. Ti musí svému
prvňáčkovi zakoupit plno věcí, bez kterých se ve škole neobejde, zajišťují pro děti
jídelnu, družinu, další mimoškolní zájmovou činnost a hlavně se musí doma své ratolesti věnovat při učení a psaní úkolů, protože bez jejich počáteční pomoci to opravdu
nejde. Ale všechny tyhle starosti a mnohdy i neopodstatněné obavy brzy zmizí, děti
si rychle zvyknou na nový rytmus, paní učitelka jim se vším maximálně pomůže a
rodiče se zaběhnou do nové role také snadno. Většina dětí se na svůj první vstup do
školy těší. Láká je to nové a tajemné, co jim škola nabídne.
Na prvňáčky letos čekaly různé dárky, v jejich „Pastelkovém království“ je přivítal
pan starosta ing. Antonín Stodůlka, paní místostarostka Jiřina Hurtová a pan ředitel
Zdeněk Hnila a jejich vstup do základní školy byl zpečetěn pasováním na rytíře- žáky
a princezny – žákyně1.třídy.
Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům, aby se do školy vždy těšili tak,
jako ten první den, a aby se jim dařilo zvládnout všechny nástrahy nejen první třídy
co nejlépe.
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Tak tedy v tomto školním roce 2017/2018:
• Pedagogičtí pracovníci
1. ročník – třídní učitelka Alena Martínková
2. ročník – třídní učitelka Martina Chvatíková
3. ročník – třídní učitelka Helena Janovská
4. ročník-- třídní učitelka Alena Konečná
5. ročník – třídní učitel Zdeněk Hnila
ŠD – Jiřina Loupancová, Helena Janovská
Školní asistentka – Kateřina Žůrková

•

V rámci evropské dotace Šablony 2016 fungují na naší škole pro zájemce čtenářské kluby a doučovací kroužky
Čtenářské kluby: Út a Čt od 13:00 do 14:30 hodin
Doučovací kroužky : Út a Čt od 7:15 do 7:45 hodin, pro 5.r. od 13:00 do 13:30 hod.

•

Jsme rádi, že prostřednictvím Klubu rodičů ZŠ Chvalčov můžeme nabídnout
i v tomto školním roce zájmové aktivity.
- Řezbářství – vedoucí Eva Prázdná
- Vaříme hravě a zdravě – vedoucí Lenka Kalužová
- Pěvecký sbor – vedoucí Alena Konečná
- Flétna – vedoucí Alena Konečná
- Keramika – vedoucí Romana Čupová
- Sportovní hry – vedoucí Zdeněk Hnila

•

Nebojsa Hostýnský – pro všechny příznivce noční turistiky. Opět
jsme vyrazili prozkoumávat naše
krásné hory. Akce proběhla ve
středu 27.září. Večerní vycházka se vydařila – autobus včas
u školy, bezva počasí, přátelská nálada, žádný úraz, skvělé občerstvení u Stodůlků (moc
děkujeme). Všech asi 80 účastníků dorazilo do cíle, někteří i
s krásnými hřiby nasbíranými za
svitu baterky.
Nebojsa Hostýnský
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Nebojsa Hostýnský

•

V úterý 26. září jsme měli ve
škole „sportovní svátek“. Usmálo
se na nás štěstí, naše škola
byla mezi vylosovanými z těch,
kteří se v loňském školním roce
účastnily akce Sazka – olympijský víceboj.Vyhráli jsme trénink s olympioniky. Navštívili nás
Šárka Kašpárková - bronzová
medailistka z OH v Atlantě a mistryně světa v trojskoku, Štěpán
Janáček – olympionik ve skoku
o tyči, Petr Pilát – nadějný český
freestyle motokrosař a Michal Pogány – trenér Šárky Kašpárkové. Celou akci
vtipně moderoval a na závěr i několik kouzel předvedl iluzionista Pavel Dolejška.

•

Na základě podané žádosti Rada obce dne 6. 9. 2017 schválila pod č.j. 47/2017/16
přerušení provozu Školní družiny ZŠ a MŠ Chvalčov v následujícím období:
Podzimní prázdniny 26.10 – 27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018
Jarní prázdniny 19.2. – 25.2.2018
Velikonoční prázdniny 29.3.2018
Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.2018

Další aktuální informace najdete vždy na www.zschvalcov.cz, nebo na vývěsní
tabuli před budovou základní školy.
Mgr. Alena Martínková
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Sportovní svátek – setkání s olympioniky

Různé
Obec Chvalčov bude pořádat tradiční sbírku pro Diakonii Broumov. Sbírat budeme
vše jako v předcházejících obdobích. Sbírka se uskuteční v úterý 24.10.2017 v době
od 14.00 hodin do 18.00 hodin. Diakonie Broumov Vám předem děkuje za přinesené
věci.

Akce:
ADVENTNÍ INSPIRACE 17.-19. listopadu v KD Chvalčov
Adventní výstava Vám nabídne tradiční výrobky s tematikou Vánoc, kulturní zážitek, tvořeníčko pro děti, občerstvení. Přijďte nasát vánoční atmosféru, popovídat si
s přáteli, inspirovat se...
Vernisáž proběhne v pátek 17.11. v 17.00 hod.
Sobota 18.11. otevřeno od 10.00 do 17.00 hod.
Neděle 19.11. otevřeno od 10.00 do 17.00 hod.
KONCERT ADD GOSPEL - 9.12. 2017 v KD Chvalčov
Pěvecké těleso z Přerova vystoupí nejen s vánočními písněmi. ADD Gospel jsme
měli možnost na Chvalčově přivítat již dvakrát, a sklidil velký úspěch. Těšíme se na
Vaši účast. ( Začátek vystoupení bude upřesněn na plakátech).
ŽIVÝ BETLÉM - 16. 12. 2017 za Obecním úřadem
Již pátým rokem se sejdeme za Obecním úřadem, abychom si připomněli krásu a
smysl Vánoc, narození Ježíška.
Přijďte se podívat, zazpívat koledy, popít svařáček, děti si mohou napsat Ježíškovi
dopis. Přicházet můžete již od 15.00 hod. První otevření Betlému bude v 16.15 hod.,  
druhé v 17.00 hod.
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Akce stacionář Chvačov:

Setkáváme se každé úterý od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Říjen 2017
  3.10.
cestování Prstem po mapě
- virtuální cestování tentokrát s Mgr. Pavlem Malénkem
10.10.

Dopolední kavárnička - jak se pohybem zlepšuje nálada

17.10.

Péče o zdraví a tělo při cukrovce
- beseda s Pharm.Dr. Marií Vylíčilovou z lékárny SALVIA

24.10.

Dopolední kavárnička - péče o tělo, pedikúra

31.10.

Výtvarný ateliér - podzimní dekorace

Listopad 2017
7.11.
cestujeme Prstem po mapě
- tentokrát s Ingrid Vaculíkovou do Dublinu a Irské republiky
14.11.

Dopolední kavárnička - zavařujeme

21.11.

Deskové hry - nezapomínejme si hrát….

28.11.

Výtvarný ateliér
- inspirace pro adventní čas, přijďte se svátečně naladit

KINO PO O.
Okrašlovací a zábavný spolek Bystřice pod Hostýnem uvádí v kině Sušil každý měsíc
film s doprovodným programem (soutěže, hry, výtvarné dílny). Doprovodný program
15.15 hod. Film 16.15 hod.
11.10. Kuky se vrací (ČR 2010)
16.12. E.T. Mimozemšťan (USA 1982)

Kulturní rubrika
Výstava obrazů pana Karla Bubílka
V sobotu 30.9. se v bystřickém zámku
uskutečnila vernisáž obrazů chvalčovského občana, malíře a grafika pana Karla
Bubílka. Zámecké prostory praskaly ve
švech, mnoho lidí se do sálu na zahájení
nevešlo, takže se tvořily skupinky v předsálí. Byla jsem jednou z nich, ale vůbec mi
to nevadilo. Hřál mě u srdce pocit, že je
o dílo "našeho Karla" tak obrovský zájem.
Každý, kdo zná pana Bubílka, ví, že si
tento skromný, vždy usměvavý a pozitivní
člověk, úspěch právem zaslouží.
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Pan Bubílek se narodil 18. července 1932
v Holešově. Rodiče pocházeli z Bystřice pod
Hostýnem. Dětství prožil na Slovácku v Kyjově.
Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Brně
u profesora Karla Langra. Pracoval v Propagačním
podniku ve Zlíně a v roce 1961 se vrátil do rodného
kraje, kde v propagačním oddělení n.p. TON v Bystřici
pod Hostýnem pracoval až do důchodu. Navrhoval
veletrhy a výstavy a vytvářel firemní grafiku.
Pan Bubílek miluje přírodu a v přírodě také čerpá
nejvíce inspirace pro svou tvorbu. Velmi oblíbené jsou
jeho obrazy Sv. Hostýna a Hostýnských vrchů. Člověk si
v běžném životě ani kolikrát neuvědomuje, v jak nád-
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herném kraji tady žijeme. A právě obrazy pana Bubílka mají kouzelnou moc nám to
připomínat. Je v nich jak láska k přírodě, tak láska k malování.
Výstava v bystřickém zámku potrvá do 22. 10. 2017. Byla uspořádána k významnému životnímu jubileu, k 85. narozeninám pana Karla Bubílka. Při této příležitosti si
dovolím s lehkým zpožděním popřát jménem redakce zpravodaje, Obce Chvalčova
a jistě i místních občanů: „Všechno nejlepší, pane Karle, zdravíčko, tu nejlepší
inspiraci, a mnoho a mnoho dalších obrázků, kterými oblažujete nejen titulní stránky
zpravodaje, ale také naše duše.“
Jitka Dostálová

Bystřické dřevosochání
Střední škola nábytkářská a Obchodní
Bystřice pod Hostýnem uspořádala již pátý
ročník Mezinárodního sochařského sympozia.
Slavnostní vernisáž se uskutečnila 15. 9. 2017
u budovy Domu mládeže v Mlýnské ulici. Záštitu
nad konáním sympozia převzala MUDr. Olga
Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu. Vernisáž doprovodil dechový orchestr
ZUŠ pod vedením Vladimíra Češka. Ředitelka
SŠNO Olga Pastyříková zdůraznila, že škola
spolupracuje s firmu TON, která je i významným
sponzorem. Události se zúčastnil  také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a senátorka Šárka Jelínková.
" V oblacích" bylo téma výstavy, na které během týdne vznikala přímo před očima
diváků nádherná díla. Sochy z jednolitého kusu či reliéfní řezby zaplavily prostor a
každý se mohl přesvědčit, jak nadaní a talentovaní žáci SŠNO navštěvují. Mladí
řezbáři při práci předvedli nejen manuální zručnost, ale také cit a fantazii. Například
"Nebeský trůn" vyřezaný motorovou pilou sklidil úspěch, děti i dospělé lákalo na chvíli
si na trůnu posedět, popřípadě se vyfotit. Famózní drak, sova, včelka Mája, andělé
či létající hroch... Nápadů  žáci předvedli přehršel.  Náročná práce se dřevem je v
dnešní době spíše již raritou, o to více si važme mladých lidí, které toto starobylé
řemeslo baví a jsou pro společnost jistou nadějí, že nevymizí úplně.
Jitka Dostálová
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Dřevosochání

Tajemství bosenských pyramid
Když jsem dostala pozvánku na besedu a promítání
filmu o bosenských pyramidách, nebyla jsem  přesvědčená, zdali vůbec půjdu. Pyramidy. Téma, které šlo
vždy tak nějak kolem mě, nic moc mi neříkalo, a kromě
povědomí o existenci egyptských pyramid jsem byla tzv.
pole neorané. Nakonec jsem Královskou oázu v Bystřici
navštívila, spíše ze zvědavosti než z upřímného zájmu.
Dokonce jsem se obávala, že mě film i povídání o pyramidách bude nudit. Nestalo se tak. Charizmatický režisér
Vinko Totic – režisér
Vinko Totic byl zajímavou osobností sám o sobě. Narodil
se v Bosně, ale kvůli občanské válce v bývalé Jugoslávii odešel do kanadského
města Ottawa, kde žije dodnes. Synchronicita zařídila, že se vracel do Bosny tři roky
poté, co Dr. Semir Osmanagich pyramidu objevil. První celovečerní film nazvaný
"Tajemství bosenských pyramid" se zaměřil především na vědecká fakta a pozoruhodné nálezy. A také vyzdvihuje vlny dobrovolníků, místních obyvatel a vědeckých
pracovníků, kteří se účastnili prací na vyklízení tunelů pod pyramidami, konferencí
a mnoha dalších aktivit. Druhý celovečerní dokumentární film nazvaný "Jak nahoře,
tak dole" zkoumá přítomnost spirituální dimenze pyramidy Slunce. A právě tento film
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jsme v Oáze zhlédli. Film klade
mnoho otázek ohledně pohledu na starověký vývoj lidstva,
odkrývá neobyčejnu moudrost
dávných obyvatel naší planety a hloubku jejich vědomí.
Labyrinty a mnohaposchoďové
tunely hluboko pod zemí vedou
ke vchodu do vnitřku pyramidy,
který dosud zůstává zahalen
tajemstvím.
Zaujala mě výpoBosenské pyramidy
věď malé holčičky, která  s naprostou jistotou popisuje orientaci v tunelech, přesně popisuje světové strany jednotlivých vchodů do pyramidy. Protože prý v pyramidě kdysi žila a vše si pamatuje.
Mystifikace nebo fakt?
A proč se vlastně pyramidy stavěly, jaký byl jejich účel? Podle Vinka Totice to byly
takové starověké GPS, sloužily k orientaci a také jako vesmírné komunikační kanály.  
Starověký skype mezi galaxiemi. Věřte-nevěřte. Na mě osobně pyramida působila
jako symbol duchovního hledání, spletitý labyrint utrpení, který rozplétá každý ve
svých obyčejných životech den za dnem. Každý tunel skrývá určitý level, určitý úkol
a tajemství. Jedna chodba jsou naše pochybnosti, druhá beznaděj, třetí strach,
apod. Jakmile projdeme, splníme úkol, posunujeme se automaticky do dalšího kola.
Úžasná hra stvoření. A jak řekl Vinko Totic, každý z nás je takovou pyramidou, každý
ji má v sobě. Každý z nás musí nalézt ten správný a jediný vchod do středu, odkud
vidí na všechny strany. Věřte-nevěřte.
Ale i těm, co stojí nohama na zemi a podobné "úlety" jsou jim cizí, může pyramida posloužit.  Byla vytvořena ve starověku způsobem, který v sobě spojuje znalosti
antigravitačních zákonů, jemnohmotných energií, rezonance, léčení, spirituality
i astronomie. Má neobyčejné léčivé účinky. Věřte-nevěřte.
I když mě nakonec téma pyramid zaujalo více než jsem čekala, jak se znám, určitě
se poplašeně nerozjedu do Bosny, i když ta možnost tady je. S objevem pyramidy se
rozjela také turistika. Přejme tedy pyramidě Slunce, aby se nestala terčem komerce,
aby si uchovala své poselství a duchovní náboj pro lidstvo, které spiritualitu potřebuje
jako sůl.
Jitka Dostálová

Bratříčku, zavírej vrátka...
"Bratříček Karel" je název dokumentárního filmu polské režisérky
Krystyny Krauze. Černobílý dokument z roku 2016 mapuje život a
tvorbu československého písničkáře, básníka, umělce, který se stal
symbolem Pražského jara. Film
jsme měli možnost zhlédnout 30.
9. v bystřickém kinosále. Zklamala
mě zoufale nízká divácká účast. Je
to  škoda, protože písně Karla Kryla
jsou nadčasové a mají svou výpo22

věď i v dnešní době. Celý jeho život je jedna velká výpověď. Režisérce se podařilo
Kryla vykreslit jako člověka nevelkého vzrůstu s o to větším talentem, cholerika,
geniálního textaře a prosťáčka, který se s pouhou kytarou a silným hlasem postavil
proti tehdejší politické moci. Kryl působil více jak dvě desítky let v exilu, v naší zemi
figuroval na rozsáhlé "černé listině" jako jedna z nejvíce nežádoucích osob. Znovu
jsem si uvědomila, jak hrůzná tehdejší doba komunismu byla a jak rádi na to zapomínáme. Kryl se nijak netajil ani s obrovskou deziluzí z polistopadového vývoje. Byl
nešťastný také z rozdělení tehdejšího Československa.   Zemřel předčasně v pouhých 50 letech. Kryla milovaly davy, ale umíral opuštěný a zatrpklý. Polistopadová
demokracie nebyla tou demokracií, kterou si vysnil. Nebyla taková tehdy, není taková
ani dnes. Nicméně si myslím, že v jakkoli nedokonalé demokracii žijeme, nesmíme
zapomínat, že byly doby pro náš národ daleko drsnější.
Bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka! Zpátky už nemůžeme!
Jitka Dostálová

Hostýnský Yetty
9. 9. letošního roku proběhl již 7. ročník nočního pochodu s hostýnským Yettym.
Autobus opět zájemce vyvezl na Troják, kde proběhla registrace, odtud se pokračovalo na Bludné. Zde bylo připraveno stanoviště s občerstvením a zábavou. Chvalčovští
hasiči se opět ujali obsluhy, nikdo netrpěl ani hladem, ani žízní, ani nudou. V tento
sobotní večer bylo krásné počasí, takže se dalo posedět u ohně, opéct špekáčky,
popovídat si. Velký ohlas měly soutěže, u kterých si soutěžící i diváci užili legraci.  
O půl jedenácté se průvod vydal lesem do Rajnochovic. Nálada byla dobrá, trasa tak
akorát, zvládly ji i děti. V cíli, než pro nás přijel autobus, bylo ještě dost času dát si
něco dobrého na zub či k pití. Zpáteční cesta byla veselá, až bujará. Zpívali jsme jako
o život, trpělivý pan řidič to s námi vydržel a nevysadil nás uprostřed lesa. Hostýnský
Yetty je pohodová příjemná akce,a já už se těším na další rok.
Jitka Dostálová
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Jedeme na výlet!
Začátkem září se dozvídáme z místního rozhlasu zprávu, že se opět uskuteční
zájezd pro důchodce. Paní místostarostka Jiřina Hurtová vypracovala trasu zájezdu
a my už se můžeme jen těšit, kam pojedeme.
Vyrážíme z Chvalčova v 7 hodin, směr Hradec nad Moravicí. V autobuse nás
přivítal sympatický pan řidič Dušan Kokta. Cesta byla příjemná a brzy se ocitáme
v Hradci n. M. Vstup do zámku budeme absolvovat ve dvou skupinách. My jsme si šly
s kamarádkami na kávičku, ač bylo v hotelu otevřeno až za dvě hodiny, ochota nás
mile překvapila. Kávička byla a my se poté vydaly na prohlídku zámku.
Tento zámek se vyvíjel postupně. Zpočátku zde bylo jen slovanské hradisko.
Po požáru hradu Přemyslovců započala ve 13. stol. výstavba gotického hradu. Po
smrti Přemysla Otakara II. vedla dvůr jeho žena Kunhuta. Později byl sídlem opavských Přemyslovců. 1585 zahájili přestavbu hradního areálu s okrasnou zahradou
a lesoparkem. Ve II.pol 19. stol. byl areál rozšířen o Červený zámek s konírnami.
V držení panství se vystřídalo 8 knížat a hrabat Lichnovských.Vedle spousty panovníků poctili návštěvou významní lidé, kteří se zde rádi vraceli. Ludwig van Beethoven,
F. Liszt, J. Mánes, N. Paganini, V. Hugo a mnoho dalších. Beethoven zde komponoval a hrál - zachoval se zde klavír, významná památka. Obdivovali jsme zachovalý
interiér zámku, různé sbírky a v neposlední řadě úžasný výklad mladého průvodce.
Zapamatovat si spoustu jmen a historii podat s nadšením a vtipem není jednoduché.
Mířili jsme ze zámku k autobusu pod kapkami jemného deště. Vyrazili jsme směr
Opava.   Oběd jsme měli zajištěn v hotelu U Bílého koníčka. Jídlo bylo velmi chut-

Hradec nad Moravicí
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né, ale na kávičku jsme se přemístili na zahrádku na náměstí. Poté jsme navštívili
Červený kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je postaven v novogotickém slohu
se secesními prvky.
Další v našem plánu je navštívit Arboretum Nový Dvůr. Prohlídka byla s výkladem,
kdy jsme se dozvěděli, že je zde zastoupeno 7 000 druhů rostlin, bylin a dřevin.
Dřeviny jsou zde z 5 světadílů. Arboretum se proslavilo velkou sbírkou rhododendronů. V expozici jsou obří sekvoje, borovice osinaté z Arizony, katalpa trubačovitá
a další.
Co s načatým dnem? Rozhodli jsme se, že navštívíme ještě Sv. Kopeček
u Olomouce. Počasí se umoudřilo, tak jsme vyrazili k bazilice Navštívení Panny
Marie. Kostel byl povýšen na „baziliku minor“ papežským dekretem v roce 1995.
Bazilika je vyzdobena mnoha uměleckými skvosty.
Únava se u mnohých z nás už projevovala, ale díky zážitkům jsme neztratili optimistickou náladu. Na zpáteční cestě jsme doplnili tekutiny, poděkovali potleskem
paní Jiřině Hurtové za hezký zážitek ze zájezdu i panu Dušanu Koktovi za bezpečnou
jízdu
Doufáme, že se opět sejdeme příští rok na další cestě za poznáním. Těšíme se
a děkujeme.
Eva Konopková

Vzpomínky na válku
(Předkládáme vám 3. díl vzpomínek pana Mirka Čejky, profesora Masarykovy
univerzity, filozofa, lingvisty, našeho bývalého občana.)
Ve skutečnosti teprve potom začaly v okolí vojenské operace. Pozoruhodné
bylo, že Svobodovi vojáci měli jenom lehké zbraně: automaty a minomety. Proto
jich během toho 6. května i v Bystřici zahynulo dost, ačkoli v městě nebyla žádná
německá posádka, jenom pár desítek vojáků a roztroušených ostřelovačů. Tak tomu
bylo s nimi všude, i u Dukly.
První střelba se v našem okolí ozvala vlastně už před půlnocí od Zahájeného,
kde cesta z Chvalčovy Lhoty přechází pod železničním podjezdem do Bystřice a
kde byl zátaras. V jednom z prvních lhoteckých domků bydlel můj spolužák Vojta
Janečka a ten pak o první přestřelce, při níž už v noci padli tři Slováci - průzkumníci, vyprávěl. Je tam dodnes pamětní deska se jmény obětí (a tím matoucím datem
5. 5. 1945). Střílelo se pak také na náměstí, nějaký Němec pálil z kostelní věže,
dokud tam po točitých schodech nevyběhli a nezastřelili ho. Tenkrát tam zbloudilé
kulky zabily jednoho našeho mladšího spolužáka – Vojtu Šroma. Ta hrstka zbylých Němců se pak stáhla na kraj města, na kopeček Bartovec do vypuštěných
vodovodních nádrží, odkud bezpečně ovládali silnici na Holešov i na Přerov a pole
mezi Bystřicí, Bílavskem, Ochozy a Rychlovem. Já jsem to všechno pozoroval dalekohledem z kulatého okénka na půdě. Viděl jsem, jak se Slováci zakopali na poli
za Impregnou na svahu Bartovce a jak nemohli dál. Také jsem pozoroval skupinu
německých tanků, která se blížila k Bystřici přes pole od Dřevohostic, ale pak se
otočila a vrátila se směrem na Přerov. Kolem poledne se už přiblížily nějaké sovětské jednotky od Valašského Meziříčí a na vršku za Dubíčkem prý instalovaly dělo,
které začalo pálit přes střechy města na ten nešťastný Bartovec. Němci brzy vystrčili
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z vodovodu bílou vlajku. Co se odehrálo potom, viděl na vlastní oči Liborův tatínek
pan Štukavec. Sovětský vojenský komisař se skupinou vojáků přišel zajmout vzdávající se Němce a provedl to tímto způsobem: když německý voják vystrčil hlavu
z chodbičky, praštil ho komisař těžkým klackem po hlavě. Takto „ošetřil“ celou skupinu. Já jsem se příštího dne setkal s těmito vojáky v čekárně u dr. Žaluda, když jsem
si tam šel dát vytrhnout stoličku se zánětem okostice. Všichni měli ovázané hlavy,
někteří leželi na lavicích bez hnutí, jiní seděli na zemi a sténali. Netušil jsem, že se
s nimi brzy setkám ještě jednou. Takto tedy skončil německý odpor v našem městě.
Dalšího dne ráno přišlo pokračování. Těch několik desítek zajatců, kteří se u nás
dostali v posledních dvou dnech do rukou Rusů, bylo jich kolem padesáti, bylo brzy
ráno seřazeno na náměstí do truchlivého průvodu, který se vydal Horní ulicí a pak
Havlíčkovou kolem kapličky a Starého hřbitova a dále Kroužky do lesa nad Lhotkou
směrem k lesní loučce zvané Matúšek. Průvod vedlo a provázelo několik sovětských vojáků s automaty. Ještě v Bystřici se kolem průvodu motalo několik mladých
místních komunistů s červenými páskami Revolučních gard na rukávě, mezi nimi
bratr mé spolužačky soudruh Čára. Tito hoši násilím vtrhli v Horní ulici do obchůdku
zelináře Burckhardta – říkalo se mu Burget – Němce, který se přistěhoval do našeho
městečka za války bůhvíodkud jako tzv. Volksdeutsche, dělal polního hlídače a prodával zeleninu. Bydlel ve dvou místnostech hned za svým krámkem. (Předtím tam
bydlel můj kamarád Zdeněk Babka s maminkou.) Soudruzi starého Burgeta vytáhli
z postele a jen tak v podvlékačkách – stačil si ještě nasadit klobouk – zařadili ho do
průvodu německých zajatců. Hojili si tak na něm asi nějaké staré křivdy, když Burget
hlídal a oni trhali obecní třešně. Burget se zoufale bránil, věděl, co to znamená, stále
vybíhal z řady a chtěl se vrátit domů. Rusové ho vždycky pažbami surově zahnali
zpět, ale když došli až ke kapličce na začátku Zahájeného, ztratili už trpělivost a
pana Burgeta prostě zastřelili téměř naproti oknům Štukavcova domu. Ležel tam tak
u kapličky mrtvý v podvlékačkách skoro celý den, viděl jsem ho, i jeho klobouk, který
se od něj odkutálel několik metrů. Aby tuto hanebnou vraždu bystřičtí komunisté
nějak zdůvodnili, využili toho, že tento starý zelinář v posledním týdnu války s velkým
rizikem ukrýval ve svém bytě dva alsaské dezertéry a vymyslili si později historku,
že „v Zahájeném bylo zneškodněno několik německých vojáků – záškodníků, kteří
chtěli utéci do hor spolu s Burgetem.“ Tito „záškodníci“ – Francouzi François Schaller
a Marcel Eber – byli ovšem ve chvíli zavraždění Burgeta už v Dřevohosticích a brzy
nato odcestovali do svého rodného Alsaska a stále na něj s vděčností vzpomínali
jako na dobrého člověka, který jim poskytl ve chvíli nejtěžší šlechetnou pomoc.
Ty zajaté vojáky pak na Matúšku, na svahu Hostýna, ani ne deset minut od naší
zahrady, v krásné měkké hedvábné trávě Rusáci všechny postříleli a mrtvoly na
vozech odvezli zpět do Bystřice, kde z nich na hřbitově udělali velikou hromadu. Byl
jsem tam pak toho dne odpoledne s tetou Marií Fryštackou a tu strašnou páchnoucí
kupu mrtvol hned vedle Zbořilovy hrobky jsem viděl na vlastní oči. Pochovali je pak
u hřbitovní zdi do hromadného hrobu. Dnes je tam náhrobek s desítkami kovových
křížků, ten dal zřídit nějaký západoněmecký spolek veteránů někdy v osmdesátých
letech. Takových událostí, i když menšího rozsahu, bylo v našem okolí více, ale
o těch neznám žádné bližší podrobnosti.
Pohled na mrtvé lidské tělo klade člověku vždycky velmi silné otázky. Něco jiného
je však pohled na někoho mrtvého, koho jsme znali, když ještě žil. Myslíš přitom na
vztah mezi tebou a jím a na to, co se teď náhle tak propastně a neodvolatelně změnilo. Vidět hromadu cizích zabitých lidí je něco docela jiného. To se člověk hlavně
táže, proč? To člověk hlavně musí myslet na tu bezohlednou, krutou a studenou sílu
26

nicoty, která je zabila, aniž je znala, aniž by vůbec brala na vědomí, že to byli lidé se
svými jednotlivými osobními životy, na sílu nicoty, která stejně chladně a neosobně
může kdykoli a nahodile pohltit tebe a kohokoli jiného, aniž by k tomu měla nějaký
myslitelný skutečný důvod. Zabíjení válečných zajatců je, jak známo, válečný zločin,
ale Rudá armáda stejně jako Wehrmacht to ustanovení nikdy nebrala příliš vážně.
To naprosté opovrhování cenou lidského života, života jednotlivce, to byl společný
jmenovatel obou dvou režimů, které se právě u nás střídaly. Bylo jen přirozené, že
jsme tehdy to nelidské připisovali všechno válce mezi na smrt znepřátelenými světovými mocnostmi. Nechápali jsme ještě, co jsme měli pochopit a pocítit na své kůži
až o něco později, že to byl společný jmenovatel dvou sice nepřátelských, ale vnitřně
spřízněných autoritativních násilnických režimů, které si nad námi jen vyměnily vládu.
Zázrakem přežil tehdy z těch popravených zajatců jen jeden jediný, kterému se
při tom masakru zřejmě podařilo odplazit se někam nepozorovaně do křovin. Zcela
šílený pak přežíval v lese a po nějakém čase se objevil na kraji Chvalčova, kde
mu lidé nejprve jen dávali jídlo a potom jej také ubytovali v tehdy prázdné chatě
Schwaigrovce na východním svahu Hostýna. Tam ještě na začátku padesátých let
sedával na schodkách a vyřezával hole. Když jsme šli s Liborem kolem, zdravili jsme
jej a volali na něho: „Grüss Gott, Vater!“ a on se smál, mával nám a něco na nás
nesrozumitelně hýkal.

Naši hasiči
První zářijový víkend si mladí hasiči udělali
výlet do Kroměříže na Dopravní hřiště. Děti
si zde mohly ověřit své znalosti z dopravní výchovy. Jízdou na koloběžkách, kolech
a motokárách si vyzkoušely provoz podle
dopravního značení a semaforů. Všichni jezdili zodpovědně a obešlo se to bez dopravní
nehody. Po vydatné večeři si děti vyzkoušely
provoz za tmy zmírněné blízkým ohňostrojem.
V nedělním deštivém ránu se děti zabavily
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hrami, následoval společný úklid a odjezd domů. Velké poděkování patří ředitelce
Dopravního hřiště Alici Juračkové za poskytnutí zázemí, obci Chvalčov za finanční
podporu a hasičům Ondřejovi a Zdeňkovi za pomoc při organizaci.
Anna Adámková

Chvalčovští zahrádkáři
Zavařte chuť léta do skleniček, v zimě jako když ho najdete.
Dny se zkracují, rána jsou chladná – končí světlá část roku, pomalu přichází zima.
Poslední rozloučení s létem bývá spojené s veselicemi a oslavami i poděkováním
Matce Zemi za plody, které svým dětem poskytla. Některé z nich se dochovaly v lidových tradicích až do dnešní doby (dočesná, vinobraní, cibulobraní…).
Ano – léto definitivně končí, protože právě přichází podzimní rovnodennost. Je
to okamžik, kdy Slunce vstupuje do znamení Vah a začíná astronomický podzim.
Letos vychází první podzimní den na 22. září. Tento výjimečný okamžik – zvláštní
symbol rovnováhy, kdy jsou noc a den stejně dlouhé, nastává přesně ve 22:02 hodin.
(V příštím roce začne podzim 23. 09. ve 3 hodiny 55 minut.) Staří Keltové nazývali
podzimní rovnodennost Alban Elved, nebo také Meán Fomhair, anebo Mabon (podle
slunečního boha Mabona).
Protože teď budeme pravděpodobně trávit více času doma, stejně jako naši předkové se pouštíme do „velkého“ úklidu – větráme, smýčíme, myjeme okna, leštíme,
vyhazujeme staré či nepotřebné věc … a můžeme třeba také vyzkoušet vyčistit byt
od negativní energie. Stačí pár lístků šalvěje, které naložíme do čisté vody a necháme v místnosti působit.
Ovocné stromy se letos neprohýbají pod bohatou úrodou. I když v některých částech republiky je to poněkud jiné. Je to vidět i v naší moštárně či povidlárně. U nás
úroda prostě není. Proto se také omlouváme za neuskutečnění podzimní výstavy.
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V srpnu jsme nakoupili okna do Rajské zahrady a rovněž do hlavní budovy.
Hodláme je ještě letos zabudovat. Připravili jsme provoz moštárny a povidlárny.
2. září jsme začali moštovat a vařit povidla. Provoz bude ukončen při nezájmu
o poskytovanou činnost občanům či z důvodu mrazu.
SEMO a.s. Smržice pořádala 20.9.2017 „DEN TYKVÍ“, kterého jsme se zúčastnili. Ing. J. Prášil, ředitel firmy, nás seznámil se šlechtitelským týmem, ze základním
hnojením, hnojením na list, ochranou, závlahou. Rovněž nám předvedl jednotlivé
odrůdy a k jednotlivým odrůdám se vyjadřoval. Odrůdy byly vystaveny na ploše. Na
př. tykvím typu Hokkaido, Halloween, Maxi, tykve na produkci semen, olejná, špagetová, máslovým a muškátovým, okrasné, podnožím Lagenárie, Lufa. Také nám řekl
o cuketách a patizonách. Bylo
to velmi poučné a zajímavé.
Jsme rádi, že jsme se tohoto
dne tykví mohli zúčastnit.
Také jsme navštívili výstavy zahrádkářů v Loukově,
Míškovicích,
Machové,
Prusinovicích. I přes slabší
úrodu bylo na co se podívat.
Patří všem poděkování za zajímavé nápady, které vnesli do
výstav a snahu o činnosti a
práci zahrádkářů.

Den dýní
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Zahrádkáři z Kroměřížska a také my se budeme podílet na „Oblastní výstavě“
na FLORII Kroměříž v pavilonu A. Oslavíme tím také 60. výročí založení Českého
zahrádkářského svazu.
EUROPON 2017 v Olomouci na výstavišti FLORA pavilon B od 5.-8.10.2017
oslavy 60. výročí ČZS. V pátek pavilonu A bohatý program přednášek. Informace na
www.europom2017.cz.
Výstavy a příbuzné akce:
5.-8.10.
Olomouc EUROPON 2017 ČZS EVROPSKÁ PŘEHLÍDKA OVOCE
POPRVÉ v ČR
zahr. Účastníci navštíví KM Květnou zahradu a jiné-org. Kastelán a
M. Posolda
5.-8.10.
FLORA OLOMOUC, OLIMA, PODZIMNÍ ZAHR. TRHY
14.-22.10.
Rožnov p.R. VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX
22.10. 10.30h. Rožnov p.R. Sušák předn. sál „NOVINKY v ODRŮDÁCH JABLONÍ“
Jan Majzel, Ing. Jozef Čerňanský
27.-30.10.
CH.Z. Dovoz sadby brambor
28.10.
Degustace brambor
Pár pranostik:
Na svatého Václava s bramborama do sklepa.
Přijde Václav – kamna připrav.

Vaření povidel

30

Historické foto
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Projekce fotografií obce Chvalčov a blízkého okolí
Část 1. – Historie obce

Kde: Kulturní dům ve Chvalčově – malý sál v I. patře
Kdy: 19. října 2017 v 19 hodin
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Než zavřete zpravodaj

Moudré rady jeho svatosti Dalajlámy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Každý den se 20-30 minut procházejte. Mějte přitom na tváři úsměv.
Alespoň 10 minut denně stravte v tichu.
Spěte nejméně 7 hodin.
Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie..
Hrajte hry.
Čtěte více knih.
Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty obnovují energii.
Měli byste nějaký čas strávit s lidmi mladšími šesti a staršími sedmdesáti let.
Více sněte.
Jezte víc toho, co roste v přírodě, než toho, co se vyrábí v továrnách. Pijte hodně
vody.
Přimějte k úsměvu alespoň tři lidi denně.
Neutrácejte svou drahocennou energii na pomluvy.
Zapomeňte na problémy minulosti. Nepřipomínejte blízkým a přátelům minulé
spory, brání to vašemu dnešnímu štěstí.
Zapomeňte na negativní myšlenky, zaměřte se na kladné stránky. Život je škola;
přišli jste se sem učit. Problémy jsou součástí výuky, která jednou skončí, stejně
jako hodina matematiky. To, co se naučíte, vám však zůstane navždy.
Život je příliš krátký, než abychom utráceli čas nenávistí. Nikoho bychom neměli
nenávidět.
Neberte se tak vážně. Nikdo jiný vás tak nebere.
Opravdu nemusíte vyhrát každý spor. Naučte se uznat, že nemáte pravdu.
Smiřte se se svou minulostí, aby vám nekazila budoucnost.
Nesrovnávejte vlastní život se životy jiných. Nic o nich nevíte.
O vaše štěstí se nepostará nikdo jiný než vy.
Naučte se odpouštět. Co si o vás jiní myslí, není vaše věc.
Pamatujte, že ať je situace sebelepší nebo sebehorší, vždycky se změní.
Vaše práce o vás nebude pečovat, až onemocníte. Pečovat o vás budou přátelé.
Nezapomínejte na ně!
Zbavte se všeho, co vám není k užitku, co není hezké a nepřináší vám radost.
Závist je zbytečná ztráta času. I tak už máte všechno, co potřebujete, nebo to
budete záhy mít.
To nejlepší je před vámi.
Není důležité, jak se cítíte – vstaňte, oblékněte se a jděte mezi lidi.
Jednejte správně.
Častěji volejte svým blízkým.
Nic nepřehánějte. Znejte vždycky rozumné meze.
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Zahrádkáři

Malí hasiči
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Slovo na konec:
„Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“
Menenandros, řecký dramatik
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