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Hody
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Milí čtenáři,
úřady a radosti s nimi spojené je téma, o kterém bychom si mohli dlouze vyprávět. Za poslední měsíce jsem oběhala tolik úřadů, jako se mi za celý předešlý život
nepodařilo. Setkání s tímto fenoménem mě inspirovalo k zamyšlení. Úřad. Stavební,
katastrální, finanční, živnostenský, celní, exekutorský, dopravně-správní, matriční,
statistický, telekomunikační, zeměměřičský, úřad pro jadernou bezpečnost, pozemkový, obecní a městský, úřad práce, veškeré soudy, ministerstva, ústavy... po zadání
vám jich internet nabídne přes dvě stovky. Úřady jsou tady od toho, aby zajišťovaly
správu státu a zjednodušovaly jeho chod. Už samotné slovo úřad obsahuje slovo řád,
a tím je řečeno vše. Úřady slouží řádu, předchází chaosu a libovůli. Zcela jistě mají
svůj význam. Obyčejnému člověku by měly pomáhat k jednoduššímu životu.
Po intenzivní zkušenosti s úřady mám pocit, jako by tomu ale bylo právě naopak.
Jednoduchost by se zde dala hledat jako jehla v kupce sena. Chápu, že celý systém
je složitý. Ale co například vůbec nechápu je, že v době počítačových dat spolu jednotlivé resorty nespolupracují. Přitom by kolikrát stačilo párkrát kliknout a informace
jsou ihned dostupné. Ale to ne, to musí jednotlivec vyplňovat několik čtyřstránkových
formulářů, nejlépe s lupou a s právníkem za zády. Netvrdím, že takto fungují všude.
Občas se mi stalo, že jsem něco vyřídila za pár minut. Ovšem to jsem byla spíše
v šoku a přišlo mi to až podezřelé. Není v tom nějaký háček? To nemusím jít ještě
tam a tam, potom jinam, přinést ten výpis, tu kopii, to ověření? Dobře vyplněno?
K neuvěření.
Byla bych pro, aby existovaly pro výjimečné situace manuály, ve kterých by byl
občan krok po kroku informován o všech detailech, které je potřeba vyřídit. První
manuál by se předkládal už v porodnici, když se narodí dítě. Ano, většina z nás si
s tím poradí, ale je mnoho mladých, nezkušených matek, které vůbec netuší, co vše
je úředně potřeba zařídit. Dalším takovým momentem by zcela jistě mělo být stěhování, úmrtí a dědictví. Jsem průměrně inteligentní člověk a opravdu mi tyto události
daly zabrat. Když si představím občany, kteří kolikrát zápasí s mnohem jednoduššími záležitostmi jako je třeba odesílání sms z mobilu, nebo seniory, kteří už nemají
ani sílu obíhat potřebné, špatně vidí, špatně slyší, nerozumí internetu ani on-line
přepisům. Co si mají počít oni, když jim třeba zemře manžel či manželka? Člověku
se v tu chvíli ani nechce žít, ovšem je zapotřebí přepsat elektriku, plyn, zrušit účty,
pojištění atd.
Podobnými zátěžovými situacemi procházíme všichni a mnohokrát. Samotný systém je složitý, ten asi neovlivníme. Nezbývá než zapracovat na lidském faktoru, který
ovlivnit lze. Řadové úřednice za přepážkami nemají zodpovědnost za systém, jejich
mysl musí obsáhnout všelijaké předpisy a zákony, ne vždy logické a smysluplné.
Denně se setkávají se všelijakými lidmi. Při svých obchůzkách po úřadech jsem se
setkala jak se vstřícností a laskavostí, tak s arogancí a neochotou. Jako vždy je to
hlavně o lidech. Vstřícnost na obou stranách je nezbytná, zvláště když nám realita
šlape na paty, neobejdeme nic a neutečeme před ničím. A už vůbec ne před složenkami a pravidly společnosti.
Přeji všem dětem příjemný nástup do školních lavic, rodičům hodně trpělivosti a
učitelům jakbysmet.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 10. 5. 2017
RO projednala a rozhodla:
• o Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo-Rekonstrukce MK ul. Na Kůtku a Dědina. Jedná
se o skutečné zaměření geodetem a řešení částečné spoluúčasti na úhradě
nákladů.
• a konstatuje, že je nutné sjezdy k rodinným domům při opravě MK Na Pasekách
připravit předem.
• informaci ředitele příspěvkové organizace o vyhlášení výzvy na Zabezpečení ZŠ
a MŠ, s termínem 31.05.2017. Obec se připraví na novou výzvu.
• a nechá zhotovit projektovou dokumentaci na vodovodní a kanalizační přípojku
k domu č. 3, včetně opravy oplocení této nemovitosti, tak jak bylo dohodnuto ve
smlouvě při odkupu části nemovitosti.
• a souhlasí s konečnou cenou za lanové centrum relaxační tělocvičny ve výši
140 000,--Kč, včetně instalace, výkopových prací a dopravy.
• o cenové nabídce Ing. Odstrčilíka na přístřešek v zahradě za OÚ, RO doporučuje
smlouvu rozšířit o autorský dozor.
• a) a schvaluje příspěvek 10 000,--Kč na zakoupení projektoru pro Okrašlovací
spolek, z.s. z Bystřice p.Host.
b) souhlasí se zkušebním provozem „letního kina“ na výletišti pod Kozincem.
a
• souhlasí s přejezdem 24.ročníku cyklistického závodu „Bikemaratón Drásal
České spořitelny“ přes území obce Chvalčov dne 01.07.2017.
• a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č.89/1 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 13 m2 manželům Josefu a Aleně
Stellovým.
• a souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části obecního pozemku parc.č.
1163/3 v k.ú. Chvalčov o výměře cca 120 m2 Jaroslavu Kotasovi.
• o pronájmu fotbalového hřiště TJ Chvalčov na den 13.05.2017 na akci „Setkání
osob, které pečují o adoptovaní chrty“ za cenu 1 500,--Kč.
o
• rozhodnutí výše příspěvku na činnost „Linky bezpečí“ přenechat ZO.

•
•
•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
opakovanou žádost o odstranění nového dopravního značení v ul. Na ChaloupkáchObřanská.
informaci o vypsané výzvě pro zbudování malých vodních ploch do 1 000 m2.
informaci o podporovaných aktivitách MAS.
stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ke Změnám v územním plánu č.1
Územního plánu Chvalčov.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov č. 43/2017, které se konalo 07.06.2017
v 16.00 hodin v kanceláři starosty obce
RO projednala a rozhodla:
• a potvrzuje doporučení výběrové komise s nabídkou na „Rekonstrukci kotelny ZŠ
a MŠ“ pana Milana Charváta za cenu 224 828,--Kč. Starostovi ukládá podepsat
smlouvu o dílo.
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o vystavení objednávky na úklid po demolici stánku č. 39 na sv. Hostýně.
a doporučuje ZO odkoupit rodinný dům č.p. 122 za cenu znaleckého posudku.
a stanovila cenu 100,--Kč za m2 plochy, zhotovené při opravě MK k příjezdům
k nemovitostem v Dědině.
a souhlasí se zhotovením dokumentace na vodovodní a kanalizační přípojky pro
nemovitost č.p. 3, dle předcházející Kupní smlouvy.
a souhlasí se zhotovením nájezdu a parkovacího místa přes část pozemku parc.č.
904/5 v k.ú. Chvalčov.
a souhlasí se zhotovením parkovacího místa na pronajatém pozemku parc.č.372/21 v k.ú. Chvalčova Lhota pro manžele Gregorovy.
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s fa E-ON České Budějovice na připojení
distribuční soustavy přes pozemky parc.č. 479/16, 484,674 a 673, všechny v k.ú.
Chvalčova Lhota pro stavbu „Chvalčov Javornická- 3 RD, Navrátil.
o provedení terénních úprav pod posilovací stanici v areálu „Relaxační tělocvičny“.
o zakoupení agregátu a jeho instalace pro krizové případy. Agregát a jeho instalace bude provedena v ZŠ a MŠ. Výběrové řízení bude 16.06.2017. Bylo zařazeno
v rozpočtu obce pro r. 2017
o podání žádosti na KÚ ZK o převod páteřní dešťové kanalizace v ul. Javornické
na obec Chvalčov.
o podání žádosti na KÚ ZK o převod pozemní komunikace v areálu DZP Javorník
před zadáním studie na úpravu stávajícího parkoviště.
a doporučuje ZO Chvalčov schválit návrh plánu společných zařízení komplexních
pozemkových úprav Mrlínek na části k.ú. Chvalčov.“
schvaluje Právo stavby kanalizační přípojky o délce 7 m do obecních pozemků
parc.č.623/3 a 622/4 v k.ú. Chvalčova Lhota pro Bystřickou investiční s.r.o.
a rozhodla o navýšení cen u projektů na stavby, které připravuje Studio 97A
Zlín, včetně zhotovení panelů na všechny projekty. Celkové navýšení je v částce
41 150,--Kč.
a stanovila termín jednání ZO na 29.06.2017 se začátkem v 17.00 hodin.
schvaluje pronájem části obecního pozemku parc.č. 89/1v k.ú. Chvalčova Lhota o
výměře 13 m2 manželům Josefu a Aleně Stellovým, na dobu 10 let za cenu 1,--Kč
za m2 a kal. rok.
a doporučuje ZO odprodej části obecního pozemku parc.č.1163/3 v k.ú. Chvalčov
panu Jaroslavu Kotasovi o výměře cca 120 m2, za cenu 200,--Kč za m2. Žadatel
bude hradit všechny náklady.
doporučuje zveřejnění záměru p. Marie Tronečkové o odprodej části pozemku
parc.č. 645/7 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 35 m2 za cenu 200,--Kč. Žadatelka
bude hradit veškeré náklady.
doporučuje zveřejnit záměr žádosti manželů Leopolda a Aleny Skýpalových, kteří
mají zájem odkoupit pozemek parc.č. 620/130 o výměře 86 m2 a část pozemku
parc.č. 620/130 o výměře 134 m2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota. RO doporučuje
ZO odprodej za cenu 200,--Kč za m2, uvedení manželé hradí všechny náklady
související s odprodejem.
manželé Petr a Vendula Válkovi žádají o směnu části pozemku parc. 620/133 cca
152 m2 za části pozemků parc.č. 620/130 a 620/158 o výměře 78 m2. Všechny
pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. RO doporučuje zveřejnění a doporučuje
ZO tuto směnu provést. Všechny náklady na směnu budou hradit s obcí na polovinu. Manželům Válkovým doplatí obec 74 m2 za cenu 200,--Kč za m2.
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doporučuje ZO odkoupit část pozemku parc.č. 620/132 v k.ú. Chvalčova Lhota o
výměře 160 m2 za cenu 200,--Kč od Ing. Jany Lešánkové, Ing. Petra Skýpaly a
Václava Skýpaly. Všechny náklady hradí obec.
doporučuje odkoupit do majetku obce parc.č. 343/11 o výměře 169 m2 a parc.č.
344/13 o výměře 212 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota dle geometrického plánu 67045/270 od paní Zdeňky Žouželkové za cenu 200,--Kč za m2. Všechny náklady
hradí obec.
doporučuje odkoupit do majetku obce část parc.č. st. 134 o výměře cca 65 m2
v k.ú. Chvalčova Lhota od paní Ing. Lenky Měrkové. Všechny náklady hradí obec.
o ukončení nájemní smlouvy v obecním bytě paní Radce Hlobilové k 30.06.2017
dle občanského zákoníku 89/2012 Sb. §2291, odst. 2.
rozhodla o úpravě ceny za pronájem velkého sálu v kulturním domě na rodinné
oslavy. Cena je ve výši 2 000,--Kč. Cena pro komerční účely bude 5 000,--Kč.
zamítá zřízení SMS infoKanálu pro obec Chvalčov.
souhlasí s pronájmem fotbalového hřiště pro fa TON a.s. na 23.6.2017 za cenu
15 000,--Kč.
o zřízení věcného břemene v délce 1,52 m do obecního pozemku parc.č. 620/78
a parc.č. 620/117 v k.ú. Chvalčova Lhota pro GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem.
zamítá příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí-Radost
Prostějov.
rozhodla zařadit do seznamu uchazečů o obecní byt paní Magdu Danielovou.

•
•
•

RO bere na vědomí:
kontrola usnesení z minulého jednání bez připomínek.
výplatu dividend od České spořitelny ve výši 112 200,-Kč.
informaci o neudělení dotace na akci „Oprava MK ul. Na Kůtku – Dědina“.

•

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 21. 6. 2017
RO projednala a rozhodla:
• a schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele „Doplnění motorgenerátoru pro záložní napájení el. energií pro budovu školy a školní kuchyně“. Ze tří
nabídek byla vybrána nejvýhodnější – P-Elektro s.r.o. Bystřice pod Hostýnem,
Kamenec 1685 s cenou739 270,97 Kč. RO ukládá starostovi podepsat smlouvu
na dodávku a montáž záložního napájení el. energií pro budovu školy a školní
kuchyně.
• a stanovila počet nemovitostí, které budou částečně hradit cenu za zhotovení
vjezdů v ul. Dědina k rodinným domům, které byly zhotoveny při opravě MK
v Dědině.
• a nebude reagovat na nabídky firem s hasicími přístroji, včetně jejich pravidelných
revizí.
• a osloví další projekční kancelář pro přípravu projektů na přístřešek v zahradě za
OÚ, instalace WC v areálu relaxační tělocvičny, včetně napojení na vodovod a
kanalizaci a projekt na přestavbu a modernizaci kabin na hřišti TJ Chvalčov.
• o úhradě výkopu firmě Páleníček ve výši 41 709,--Kč .
• a ukončí prezentaci obce na stránkách Mediatel s.r.o.
• a rozhodla o vypsání nového výběrového řízení na pozici Referent společné státní
správy a samosprávy obce Chvalčov.
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o právu stavby do obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov o délce 8 m
pro manžele Radka a Martinu Štěpánovy pro zbudování vodovodní a kanalizační
přípojky.
o opakovaném řešení a předání dopravnímu inženýrovi zhotovení projektu na
dopravní značení v uličce z hl. silnice směr fa Washina.
a doporučuje odkup částí pozemků parc. č. 907/2, 913/2 a 907/3, všechny v k.ú.
Chvalčov od p. Svatavy Pléhové do majetku obce o výměře 133 m2.
a doporučuje odkup části pozemku 913/6 o výměře 71 m2 v k.ú. Chvalčov.
a doporučuje odkup částí pozemků parc.č. 907/1 a 908/3 o celkové výměře 70 m2
od manželů Zdeňka a Miroslavy Zábranských.
najít projektanta, který udělá projekt na opravu hřiště za školou a požádat do
18.8.2017 o dotaci na MMR.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
informaci o doplnění žádosti na Úřad pro zastupování státu, při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci prostranství před Chalupou zahrádkářů.
opakovanou výzvu k zaměstnávání osob na veřejnou službu s účinností od
01.08.2017.
informaci o dopravním omezení v Bystřici pod Hostýnem při rekonstrukci křižovatky u Benetkového.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 29. 6. 2017
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 30.03.2017 do 29.6.2017.
a schvaluje účetní závěrku obce Chvalčov za rok 2016. Náležitosti potřebné ke
schválení jsou obsaženy v PROTOKOLU, který je nedílnou součástí zápisu.
Zároveň schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2016 ve
výši 6 958 067,03 Kč.
a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č.200/2016/
IAK“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) a nebyla
zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona 420/2004 Sb., „Návrh závěrečného
účtu obce Chvalčov za rok 2016“ a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2016 bez výhrad.
a schvaluje návrh plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav
Mrlínek na části k.ú. Chvalčov.
a schvaluje nákup nemovitosti č.p. 122 v obci Chvalčov do majetku obce za cenu
znaleckého posudku, která je ve výši 1 338 730,00 Kč.
a rozhodlo o odprodeji části obecního pozemku parc.č.1163/3, ostatní plocha,
v k.ú. Chvalčov panu Jaroslavu Kotasovi o výměře cca 120 m2, za cenu 200,-Kč za m2. Bude vyhotoven GP. Žadatel bude hradit všechny náklady spojené
s odprodejem.
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a rozhodlo o odprodeji části pozemku parc.č. 645/7, ostatní plocha, v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře cca 35 m2 p. Marii Tronečkové za cenu 200,-Kč/m2.
Bude vyhotoven GP. Žadatelka bude hradit veškeré náklady spojené s odprodejem.
a rozhodlo o odprodeji pozemku parc.č. 620/136, ostatní plocha, o výměře 86
m2 a části pozemku parc.č. 620/130 o výměře cca 134 m2, oba v k.ú. Chvalčova
Lhota. manželům Leopoldovi a Aleně Skýpalovým. Podmínkou je vyhotovení GP.
Cena je stanovena 200,--Kč za m2, kupující hradí všechny náklady související
s odprodejem.
a rozhodlo o směně části pozemků parc. 620/133, ostatní plocha, cca 152 m2 za
části pozemků parc.č. 620/130 a 620/158 o výměře cca 78 m2. Musí být zhotoven
GP. Všechny pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Všechny náklady na směnu
budou manželé Petr a Vendula Válkovi hradit s obcí stejným dílem. Obec doplatí
manželům Válkovým cca 74 m2 za cenu 200,-Kč za m2.
a rozhodlo o odkoupení části pozemku parc.č. 620/132, ostatní plocha, v k.ú.
Chvalčova Lhota o výměře cca 160 m2 za cenu 200,--Kč od Ing. Jany Lešánkové,
Ing. Petra Skýpaly a Václava Skýpaly. Všechny náklady hradí obec.
a rozhodlo o odkoupení do majetku obce parc.č. 343/11 o výměře 169 m2 a parc.č. 344/13 o výměře 212 m2 v k.ú. Chvalčova Lhota dle geometrického plánu
670-45/270 od paní Zdeňky Žouželkové za cenu 200,--Kč za m2. Všechny náklady hradí obec.
a rozhodlo odkoupit do majetku obce část parc.č. st. 134 o výměře cca 65
m2 v k.ú. Chvalčova Lhota od paní Ing. Lenky Měrkové. Bude vyhotoven GP.
Všechny náklady hradí obec.
a rozhodlo o odkupu částí pozemků v ul. Pod Dubinou od p. Svatavy Pléhové,
jedná se části pozemků: parc.č. 907/2, trvalý travní porost, o výměře cca 41 m2
a parc.č. 913/2, trvalý travní porost, o výměře cca 17 m2 a parc.č. 907/3, ostatní
plocha, o výměře cca 75 m2 , všechny v k.ú. Chvalčov. Bude vyhotoven GP.
Všechny náklady vkladu hradí obec. Cena je 200,--Kč za m2.
a rozhodlo o odkupu části soukromého pozemku parc.č. 913/6, trvalý travní
porost, o výměře cca 71 m2 , v k.ú. Chvalčov od p. Jaroslavy Velikovské, cena za
200,--Kč za m2. Bude zhotoven GP. Všechny náklady hradí obec.
a rozhodlo o odkupu částí pozemků: parc.č. 908/3, zahrada, o výměře cca 40 m2
a parc.č. 907/1, trvalý travní porost, o výměře cca 30 m2, oba v k.ú. Chvalčov, od
Zdeňka a Miroslavy Zábranských. Cena za m2 je 200,--Kč. Bude vyhotoven GP.
Všechny náklady hradí obec.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 17/2017 ze zasedání ZO Chvalčov dne 30.03.2017.
a) závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen
členskou schůzí Podhostýnského mikroregionu dne 19.05.2017 v obci Brusné:
Členská schůze DSO schvaluje závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu za rok 2016 bez výhrad. Zároveň bere na vědomí, že PMR dosáhl za rok
2016 kladného výsledku hospodaření ve výši 240 080,64 Kč.
8b) závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, který byl schválen
členskou schůzí Svazku obcí dne 06.06.2017 s výrokem: Členská schůze schva8

•

luje závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016, souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň bere na vědomí, že Svazek
obcí pro hospodaření s odpady dosáhl za rok 2016 záporného výsledku hospodaření ve výši 380 053,60 Kč.
informaci o plánovaných kulturních akcích v době chvalčovských hodů a nadcházejících prázdnin.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 12. 7. 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a prozatím zamítá zveřejnění záměru na odprodej pozemků břehových hran,
které požaduje k odkupu Povodí Moravy s.p. za cenu znaleckého posudku. RO
pověřuje starostu k jednání s touto firmou.
o oslovení 5 firem pro opravu cesty na Paseky, včetně vjezdů.
Byla stanovena komise pro otevírání obálek ve složení: Jan Kurfürst, Andrea
Zábranská a Ing. Hana Svobodníková.
Dále byla stanovena výběrová komise ve složení: Jiřina Hurtová, Milan Martínek,
Jan Kurfürst, Ing. Horák, Božena Měchurová Studená.
a nemá námitky proti zamýšlenému zřízení malého bufetu u relaxační tělocvičny.
Podmínky budou na zveřejněném záměru na úřední desce.
a zamítá nabídku na nový program od fy. GEOMORAVA, s.r.o.
o podání žádosti o dotaci na opravu hřiště za školou, kterou připraví Ing. Markéta
Burdová z PMR.
o podání žádosti o dotaci na Komunitní centrum - kulturní dům ve Chvalčově II.
etapa.
a schvaluje Smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, na dobu neurčitou za cenu 6 990,--Kč.
o zveřejnění závěru na pronájem části pozemku parc.č. 166/1 a 200/1 v k.ú.
Chvalčov o výměře 800 m2 pro Okrašlovací spolek z Bystřice pod Hostýnem.
o zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parc.č. 185 v k.ú. Chvalčov
o výměře cca 90 m2 na základě žádosti manželů Iva a Edity Živných.
a schvaluje úhradu za vystoupení „Kouzelný karneval“ na dětském dni 09.09.2017,
který bude pořádat TJ Chvalčov a to buď na hřišti TJ nebo v KD - dle počasí.
o přípravě stanoviště na posilovací stroj, včetně navážky kačírku v Relaxační
tělocvičně a úpravu kolem prvku „Hrad“ firmou Wsaeko s.r.o. za cenu 87 000,--Kč.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
Bystřická investiční s.r.o. informuje obec o možnosti podání žádosti potřebných
seniorů do penzionu KoDuS v Lázních.
žádost Oblastní charity v Kroměříži o příspěvek na pobyt klienta v jejich zařízení,
ve výši 10 000,--Kč za kalendářní rok. RO pověřuje místostarostku k dalšímu
jednání.
informaci o zveřejnění záměru na funkci -referent společné státní správy a samosprávy obce Chvalčov. Uzávěrka přihlášek 26.07.2017 v 16.00 hodin.
informace Policie ČR k opakovanému poškození plotu ve Sběrném místě.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se překlápí do druhé poloviny, spolu s ním i prázdniny. Je čas na stručnou bilanci obecních záměrů pro 1. pololetí i výhled do pololetí druhého.
Hotová je oprava povrchu komunikace v ulicích Na Kůtku/Dědina. Dodělány byly
i odbočky s finančním podílem majitelů domů. Poděkovat bych chtěl vlastníkům těch
nemovitostí, kteří ochotně vyřešili odvod dešťové vody mimo komunikaci.
Relaxační tělocvična byla dovybavena cvičebními a herními prvky. Celé zařízení
bylo přijato kladně a těší se hojnému využití u osob všech věkových kategorií tak, jak
bylo zamýšleno. Altán slouží i jako místo sekávání naší omladiny zejména v pozdních
večerních hodinách. Nebráníme se tomu, pokud budou dodržována daná pravidla a
nebude rušen noční klid. Areál bude doplněn i sociálním zázemím. Nové vybavení
má i dětské hřiště za kulturním domem. Správcem obou hřišť je paní Michaela
Jurášková.
Právě probíhají závěrečné práce na rekonstrukci kotelny v budově Základní
a mateřské školy. Oprava dostala přednost před plánovanou opravou sociálního
zařízení. V budově školy bude souběžně dokončena i elektroinstalace včetně nezávislého zdroje elektřiny. Obě posledně jmenované školní stavby budou předány do
konce prázdnin.
V září proběhne oprava povrchu vozovky v ulici Paseky a ve spojovací uličce
„U Zuzan“. Vlastníci nemovitostí mohou již nyní podávat požadavky na drobné dodělávky. Opravu provede firma Alpine BauCZ a.s., vítěz výběrového řízení, za cenu
1 260 tis. Kč vč. DPH.
Dojde i na drobnější dopravní stavby u výjezdu z ulice Nové a před Chalupou
zahrádkářů. V plánu je i oprava veřejného osvětlení v ulicích Na Kůtku a Dědina,
popř. i v dolní části ul. Na Chaloupkách.
Z dalších záměrů – pokračují výkupy a prodeje pozemků v rámci nápravy nesrovnalostí, i když ne tak rychle, jak bychom si představovali.
Mimo plán obec zakoupila rodinný dům č.p. 122 v sousedství hasičské zbrojnice.
Jedná se o příležitostnou koupi nemovitosti na strategickém místě. Přestavbou půjde
vybudovat v přízemí domku garáž pro požární techniku, výměra dvoru za obecním
úřadem se zvětší o pozemek náležející k nemovitosti, v patře vzniknou chybějící klubové prostory a zázemí pro mladé hasiče a případně bytová jednotka. Zastupitelstvo
obce schválilo odkup za odhadní cenu 1 338 730,00 Kč.
Na opakované výzvy na podání žádosti na tvorbu pozemkových úprav dosud
nikdo nereagoval. Obec nyní rozesílá žádosti jednotlivým vlastníkům poštou. Zájemci
jsou vyzváni k doručení žádostí v příslušném termínu na obecní úřad. Domnívám se,
že by byla škoda nevyužít nabízené příležitosti k celkové úpravě poměrů v území
obce.
Po polovině srpna bude zahájena rozsáhlá oprava krajské silnice Chvalčov
- Rajnochovice. Na letošní rok se, dle harmonogramu, opraví 4 úseky komunikace,
nejbližší úsek Valašské louky - Liškárna. Cesta zůstane průjezdná, provoz bude
v opravovaných úsecích řízen semafory. Lze předpokládat drobná zpoždění autobusových spojů. Ředitelství silnic Zlínského kraje vyzývá ke zvýšené opatrnosti při
průjezdu stavbou.
10

Z kulturních akcí úspěšně proběhly hody s celý bohatým programem pod patronací hasičů a zahrádkářů. Fenoménem se stal projekt letního kina v režii Okrašlovacího
a zábavního spolku z.s. z Bystřice pod Hostýnem, na obecních pozemcích pod
Kozincem. Všem organizátorům bych chtěl vyjádřit poděkování.
Přeji všem krásný zbytek prázdnin a dovolených a elán do nadcházejícího podzimu.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Oskar Filip SOJKA
Karolína VOLKOVÁ
Eliáš LANGTEIN
Veronika KECHNEROVÁ
Šimon OBRTLÍK
Šimon TRNČÁK
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život …

Řady chvalčovských občanů opustili:
Josef ZONYGA
Jan KUNČ
Milan DOSTÁL

82 let
71 let
47 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Uzavřená manželství:
Tomáš KUŽEL
Kristýna VALČÍKOVÁ
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění,
tolerance a lásky.
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Co bychom měli vědět
Místní akční skupina Podhostýnska znovu začíná rozdělovat finance
V květnu tohoto roku bylo, po náročném administrativním procesu, dosaženo
schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Podhostýnska. Schválení strategie bylo prvním krokem k možnosti rozdělování finančních prostředků z Evropských fondů do území Místní akční skupiny. Již
v průběhu schvalovacího procesu byly připravovány některé administrativní nástroje
k vyhlášení výzev pro žadatele z území MAS. V období, které započalo již rokem
2014, by mělo do území MAS Podhostýnska přitéci až 49.000.000 Kč. Tyto finance
jsou rozčleněny do tří balíčků, které budou mít specifická pravidla pro žadatele a
jejich projekty. Jako první se podařilo vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova,
ve které mají šanci uspět především žadatelé z řad zemědělců, drobných podnikatelů a lesníků. Do konce roku se předpokládá vyhlášení výzev z Integrovaného
regionálního operačního programu, kam budou moci své projekty směřovat hlavně
obce a následně bude vyhlášena také výzva z Operačního programu Zaměstnanost,
kde žadateli mohou být subjekty z řad neziskových organizací, obcí i podnikatelů.
Podrobné informace k připravovaným výzvám, možné podpoře projektů i pravidlům
pro žadatele naleznete na webových stránkách MAS Podhostýnska: www.mas-podhostynska.cz a v případě potřeby můžete své dotazy a záměry také osobně
konzultovat v kanceláři MAS v Bystřici pod Hostýnem. Před každou výzvou budou
pro potencionální žadatele a zpracovatele projektových žádostí pořádány semináře,
kde budou podrobně proškoleni.
Ing. Jaroslav Šarman, místopředseda MASP

Co nového na rozhledně?
Na sklonku letošního jara byla na Rozhledně Kelčský Javorník nainstalována
pokladna pro výběr dobrovolného vstupného. Je umístěna ve vstupních dveřích
technického zázemí rozhledny. Touto formou získaný finanční obnos od návštěvníků
rozhledny použije Podhostýnský mikroregion výhradně pro pokrytí nákladů spojených s údržbou stavby a s úklidem jejího bezprostředního okolí. Úklid již od zpřístupnění rozhledny, téměř dva roky, provádějí zaměstnanci obecních úřadů Chvalčov,
Komárno, Podhradní Lhota a Rajnochovice.
V uplynulém období byly na rozhledně taktéž provedeny povinné revize fotovoltaického zařízení i statiky stavby. Vlastník stavby, jímž je Podhostýnský mikroregion,
avizuje provedení oprav zjištěných nedostatků v rámci záruční doby v průběhu podzimních měsíců letošního roku.
Od 1.5.2016 do 31.1.2017 vystoupilo na rozhlednu 25 690 návštěvníků. Jak vypovídají čísla z automatického sčítače umístěného na rozhledně, návštěvnost stavby se
dlouhodobě drží na relativně vysokých hodnotách. Podhostýnský mikroregion děkuje
všem návštěvníkům Rozhledny Kelčský Javorník za dobrovolné příspěvky, udržování
pořádku v okolí rozhledny a příkladnou kázeň při dodržování provozního řádu stavby.
Ing. Markéta Burdová, manažerka Podhostýnského mikroregionu
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Zprávičky z KCR DOMINO
V září to bude již deset let od otevření Domina ve Chvalčově. Pokud se ohlédneme zpět, máme za sebou mnoho pravidelných kroužků a ještě více dětí a rodičů, kteří
tyto aktivity navštěvovali. Děti, které byly mezi prvními návštěvníky, jsou dnes krásné
slečny a mladí muži. Jsem ráda, že jsme měli možnost ovlivnit, a snad i pozitivně
zasáhnout do mnoha životů dětí a rodin.
Ráda bych se ohlédla za různými akcemi. Proběhlo mnoho přednášek a besed
na různá témata: komunikace, partnerské vztahy, výchova, péče o děti, první pomoc,
zdravé stravování, cestopisy, logopedie, umění řešit konflikty, vzdělávání pěstounů,
výuka angličtiny a mnoho dalších. Připravili jsme dětské karnevaly, výlety pro rodiny, dětské dny, hrané pohádky, tvořivá odpoledne, besídky vánoční a pro maminky,
Mikuláš, večerní setkání pro maminky. Během prázdnin to byly příměstské tábory a
ve školním roce různé kroužky.
Od začátku nabízíme podobné aktivity, protože stále přichází nové děti. I v tomto
školním roce nabízíme tyto aktivity:
KLUBÍČKO – motorická cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku. Cvičíme za pomoci různých pomůcek, ukazovacích říkanek a písniček k podpoře jemné a hrubé motoriky.
ŠIKULKA – kroužek určený rodičům s dětmi od 2 let do 5 let. Hodina je rozdělena
na část výtvarnou, kde zkoušíme první výtvarná dílka. V druhé části máme prostor
pro pohybové aktivity a cvičení.
TVOŘÍNEK – výtvarný kroužek určený dětem od 3 do 6 let. Pomocí různých výtvarných technik malujeme, tvoříme a vyrábíme. Rozvíjí se dětské tvořivost, jemná motorika a radost ze samostatnosti.
VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – dopoledne pro děti od 1,5 roku do 3 let. V malém
kolektivu se děti připravují na vstup do MŠ, zapojují se do kolektivu a učí se samostatnosti. Během dopoledne s dětmi cvičíme, malujeme, hrajeme různé hry, pohybové aktivity, vyprávíme pohádky, chodíme na procházky či hřiště.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, VZDĚLÁVÁNÍ – na různá témata podporující rodičovství
a osobní růst.
TVOŘIVÁ HERNA – akce pro rodiny s dětmi plné tvoření a pohybových her na různá
témata.
VOLNÁ HERNA – prostor pro setkání rodičů a hraní dětí.
Během prázdnin probíhají příměstské tábory. V září začínáme již tradičně dny
otevřených dveří.
Aktuální informace najdete na stránkách: www.idomino.eu.
Dotazy ráda zodpovím na: elen.egerova@idomino.eu či tel. 604 305 055.
S přáním mnoha krásných setkání, ještě víc dětských úsměvů a hodně spokojených klientů bychom si přáli vstoupit do dalších let. Kéž můžeme aspoň maličko
přispět k příjemnému prožívání tohoto krásného a důležitého období v životě rodin a
zanechat tam hlubokou stopu.
Elen Egerová
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Různé

Velká gratulace naší redaktorce zpravodaje Mgr. Jitce Dostálové
U příležitosti státního svátku ČR, Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje vyhlásila Univerzita Palackého v Olomouci 6. ročník soutěže „O nejlepší
obecní a městský zpravodaj 2016“. Vyhlášena byla i kategorie o nejzajímavější –
nejoriginálnější rubriku.
Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 4. července 2017 v rámci Dnů lidí dobré
vůle, které se konají na Velehradě. Soutěž se konala pod záštitou pana poslance
Miroslava Kalouska.
Obec Chvalčov se přihlásila poprvé a hned s velkým úspěchem. Porotu velmi
zaujaly úvodníky naší redaktorky Mgr. Jitky Dostálové.
Z tří set přihlášených vybrala komise jako nejlepší její úvodník z prosince 2016,
kdy se redaktorka otevřeně zamýšlí nad poklesem a úrovní českého šoubyznysu,
který dopustí, aby byla nejlepší hudební skupinou vyhodnocena ta, která nemá
morální kvality hodné normálně smýšlejících civilizovaných lidí.
Mě tento článek zaujal tak, že jsem ho měla jako „varování“ do nového roku.

Jitka Dostálová (vpravo) při přebírání ceny.

V časopisu Moderní obec o této soutěži napsali: „Co obecnímu či městskému
zpravodaji zaručeně vtiskne punc kvality? Pozornonost věnovaná místním tématům
a ruku v ruce s tím snaha o co největší objektivitu, přesnost a pravdivost. Místní
témata nelze „okecat“, vytvářet kolem nich kouřovou clonu, neřku-li o nich lhát. Lidé
problémy svého města či obce znají a každý pokus o nich mlžit může být na stránkách zpravodaje pouze jednou. Pak o tiskovinu lidé zpravidla ztratí zájem.
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Úvodníky, které jsou přínosem demokracii: Sdružení místních samospráv ČR
zaštítilo soutěžní kategorii o nejlepší článek či rubriku a udělilo v ní i svoji cenu. Ta
připadla Jitce Dostálové za její netradiční úvodníky ve zpravodaji obce Chvalčov na
Kroměřížsku, které byly porotou oceněny za svůj přínos demokracii. „Úvodníky píšu
pro chvalčovské občany, které dobře znám a mám je ráda“, řekla nám Jitka Dostálová,
původním povoláním scénáristka, nyní prodavačka v místním koloniálu. Své texty
zaměřuje na vztahy mezi lidmi, přičemž vždy mají duchovní podtext. „Témata si volím
podle momentální situace, kterou prožívám buď sama, nebo moji přátelé a kamarádi.
Nevyhýbám se ani kontroverzním námětům, jako jsou například marihuana, drogy,
homosexualita, rasismus, imigranti. Každé zamyšlení je psáno s láskou k lidem, nejsem novinář „bojovník“, uvedla dále Jitka Dostálová. „Na své úvodníky ve zpravodaji
dostávám kladné ohlasy,“ konstatovala. „Obyvatele Chvalčova baví číst o věcech,
které je trápí a jež lidstvo provázejí snad od počátku věků. Často slýchám, jak se
těší až si dají kávu a přečtou si úvodník a těší se na to, o čem zase bude. A to mě
na tom baví. Občas mám názory, které vyvolávají diskuze. Ale většinou čtenáři říkají,
že jim mluvím z duše. To mi dává krásný pocit sounáležitosti. Konkrétním událostem
v obci jsou věnovány jiné rubriky, takže občané o podstatné informace nepřicházejí,“
vysvětlila autorka úvodníků ve zpravodaji obce Chvalčov. A o čem napíše v srpnovém
vydání zpravodaje? „To ještě nevím,“ odpověděla. „Nikdy vlastně ani do poslední
chvíle netuším, jaká inspirace si mě sama vyhledá. Ostatně, život sám je nekonečně
inspirující. Ale dobrá, mám zálusk psát o manželství. Nebo o stáří. Ale také je možné,
že v den uzávěrky mi naskočí téma, o němž dosud nemám tušení. Nechte se překvapit a přečtete si příští zpravodaj, který vyjde v srpnu,“ uzavřela Jitka Dostálová.“
Tolik citace z Moderní obce.
Paní Jitce Dostálové přeji šťastnou ruku při psaní dalších úvodníků. Obecní zpravodaje jsou významný komunikační kanál a naše obec může být na úroveň našeho
zpravodaje právem hrdá.
Jiřina Hurtová

Poděkování

Nedávno oslavil pěkné životní jubileum otec Stanislav
Jordán. V naší farnosti se o své ovečky staral celých třicet
sedm let. Podle jeho vitality a úsměvu ve tváři, který ho
vždycky provází, bychom mu nějaký rok ubrali. Ale věk se
ošidit nedá a jistě i on má své problémy, o kterých nemluví.
Když v minulém roce nastoupil na novou faru zřízenou
v bývalých prostorách Ředitelství státních lesů Mgr. Jan
Hrudík – farář, otci Jordánovi povinností trochu ubylo a stal
se pomocným duchovním. Za svými staroušky do chvalčovského stacionáře, do Domova pro seniory a mezi ty, kteří
jsou „na něho zvyklí“, dochází dál. I nyní se s ním setkáváme
v naší kapli.
Nastoupit cestu služby Bohu nebylo pro otce Jordána, jako pro mnoho dalších
kněží v minulém režimu, jednoduché. Nejdříve si musel prací u státní dráhy zasloužit
dobrý posudek. Po kněžském svěcení v roce 1969 si svého poslání velmi vážil a
svědomitě o své věřící pečoval.
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Ať se tedy splní přání velkého zástupu gratulantů a otec Jordán se těší z dobrého
zdraví, hojného Božího požehnání a upřímného poděkování chvalčovských farníků
za jeho práci.
Nový pan farář do naší farnosti přinesl jiný způsob práce s dětmi i dospělými
v kostelním programu a dalších činnostech a získal nového pomocníka kaplana.
Přejeme, aby se panu Hrudíkovi dařilo plnit jeho představy a naše farnost se stala
jeho milým domovem.
Jiřina Skýpalová

Změny v obsazení obecního úřadu
K 30. červnu letošního roku odešla na vlastní žádost dlouholetá úřednice a matrikářka našeho obecního úřadu paní Marie Balvínová. Mnoho let byla nejznámější
tváří úřadu, spolehlivou a obětavou členkou kolektivu zaměstnanců. Svými znalostmi
a perfekcionalismem, který přenášela i na spolupracovníky, přispěla k vysoké úrovni
obecní administrativy. Pro obec i úřad je její rozhodnutí velkou ztrátou. Chápeme její
důvody a přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti v dalším působení.
Matriku převzala paní Andrea Zábranská. Ta není v tomto oboru nováčkem, již
dříve alternovala, svými profesními kvalitami bude důstojnou nástupkyní.
Jak jsme již informovali, kolektiv zaměstnanců byl doplněn novou zaměstnankyní
paní Boženou Měchurovou Studenou, která převezme některé agendy tak, aby byla
zachována dobrá úroveň práce a poskytovaných služeb úřadu. Jedná se o zkušenou
úřednici, přejeme jí úspěšné vykročení do nového angažmá.

Kruhový objezd u Benetkového
Nepřehlednou křižovatku v Bystřici pod Hostýnem U Benetkového nahradí během
jednoho roku kruhový objezd, který by měl průjezd výrazně zjednodušit. Známá bystřická křižovatka sice klade na řidiče větší nároky, ale paradoxně zde k dopravním
nehodám často nedochází. Ve středu křižovatky si totiž s nejistotou mnohdy řidiči
z více směrů raději zastaví a ukazují si, kdo kdy pojede.
V době stále houstnoucí automobilové dopravy podle starosty měsza stoupá
i agresivita mezi motoristy. Navíc se v oblasti pohybuje hodně cyklistů a chodců, kteří
situaci ještě komplikují svým osobitým přejížděním a přecházením cest v křižovatce.
Projíždějí tudy nejen místní, ale i lidé z Chvalčova a turisté na Svatý Hostýn.
Radnice se proto rozhodla ji zpřehlednit. Pokud vše půjde dobře, rondel postaví do
roka.
Nyní je provoz řízen semafory a na Hostýn se jede objížďkou. Doprava bude
omezena do konce října.
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( Foto: archiv Městského úřadu).

AKCE V OKOLÍ:
26.8.2017
Město Bystřice pod Hostýnem zve na výstavu FOTOGRAFIE SÍDELNÍCH ZÁMKŮ
RODU LOUDONŮ. Výstava bude probíhat od 27. srpna do 24. září 2017. Vernisáž
se uskuteční 26. srpna 2017 ve svátečním sále zámku Bystřice pod Hostýnem.
26.8.2017  12:00
V sobotu 26. srpna 2017 proběhne na koupališti v Bystřici pod Hostýnem VODNÍ
BALÓNKOVÁ BITVA. Registrace od 12.00 hodin, začátek akce od 13.00 hodin.
Připraveny jsou soutěže o hodnotné ceny.
2.9.2017  19:00
Město Bystřice pod Hostýnem zve na 8. ročník hudební přehlídky LETNÍ
ALTERNATIVA, která se koná v sobotu 2. září 2017. Od 19.00 hodin se můžete
těšit na skupiny: XIII. STOLETÍ (gothic-rock, Jihlava), STINKA (grunge-alternative,
Praha), THE ATAVISTS (surf-stoner rock, Hradec Králové), HOMEBWOYRASTA
(reggae, Olomouc) a ARDOR VIRIDIS FIRESHOW.  Promítání filmu Nechte zpívat
Mišíka je přesunuto na 2. prosince 2017. Koncert Vladimíra Mišíka se přesouvá na
3. prosince 2017.
8.9.2017  19:00
Centrum pro seniory Zahrada o. p. s., pořádá v rámci oslavy 5. výročí založení CPS
Zahrada DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v pátek 8. září 2017 od
13.00 do 16.00 hodin v areálu CPS Zahrada.
9.9.2017
HOSTÝNSKÝ YETTY zve všechny své příznivce na tradiční Noční pochod
Hostýnskou magistrálou se spoustou zábavy a opékáním špekáčků. Akce se uskuteční v sobotu 9. září 2017. Od 18.30 hodin proběhne na Trojáku registrace účastníků, pak následuje pochod za šera směrem na Bludný a od 22.30 hodin pochod
za tmy z Bludného do Rajnochovic. Těšit se můžete na setkání s Yettym, opékání
špekáčků a zábavu s DJ. Yetty bus vyjede z Bystřice pod Hostýnem v 18.00 hodin ze
zastávek vlakové nádraží, autobusové nádraží, náměstí, Chvalčov (Lhotka, U Křížku,
pošta, Říka), Valašky a Tesák. Po ukončení pochodu odveze Yetty bus všechny
účastníky zpět do Bystřice pod Hostýnem. S sebou si vezměte baterku, teplé nepromokavé oblečení, pevné boty, pláštěnku, nabitý mobilní telefon. Účast na akci je na
vlastní riziko. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče. Zápisné 50 Kč pro účast18

níky od 15 let, 25 Kč pro účastníky s Kartou Hostýnska. Registrace účastníků na
www.hm52.cz do soboty 9. září do 12.00 hodin.
Od září se můžete těšit na pravidelné „Toulky s filmem“ v kulturním domě.

Kulturní rubrika

Liberta Cup tradičně – netradičně

O Liberta Cupu každý z Vás jistě ví – již tradiční jízda na starých kolech je jistě
většině obyvatel Chvalčova známa. A stejně jako předešlé roky, i letos se konala tato
spanilá jízda na starých kolech. Dny před očekávaným „startem“ jsme všichni oprášili
svá kola, nachystali dobové oblečky a těšili se na svůj výjezd.
Do sobotního rána jsme se neprobudili v doprovodu slunečních paprsků, ale mračen, která se stahovala nad Hostýnem. Navzdory neutichajícímu dešti, který během
rána začal, se skupinka nadšenců se starými koly sešla v zasedací místnosti obecního úřadu. Někteří při kávě, jiní při čaji, jsme očekávali zlepšení počasí a doufali ve
start jízdy. Jelikož v dopoledních hodinách déšť přetrvával a někteří účastníci byli
zdaleka, rozhodli jsme se hromadně, že plánovaný oběd, kam jsme původně měli
doputovat na svých bicyklech, na Hotelu Říka, si přeci jen dáme. Nasedli jsme tedy
do svých automobilů a ti největší odvážlivci, vybaveni pláštěnkami, na svá kola a „Na
Říce“ jsme naplnili svá hladová břicha.
Po obědě se počasí, kterému jsme dali jasně najevo, že odradit se nenecháme,
umoudřilo a všichni jsme se společně dohodli na tom, že vyjedeme. Ano, i přes
nepřízeň počasí, kterou jsme trpělivě přečkali, jsme vyrazili! Zvolili jsme kratší trasu
– vyjeli jsme od obecního úřadu
na Kamenec, dále okolo „lesní
tělocvičny“ do Zahájeného, odkud
jsme přejeli do Kroužek a vrátili
se zpět k obecnímu úřadu.
Původně měla tato trasa pokračovat dále Dědinou na Říku, ale
s ohledem na náš pozdní výjezd
jsme si tento kousek cesty nechali
na příští rok.
Přestože trasa, kterou jsme se
letos vydali, byla jiná než předešlé
roky a i počasí nám nepřálo, dovolím si za všechny zúčastněné říct,
že i takto strávený sobotní půl den,
pro nás byl velmi příjemný a užili
jsme si jej. Příští rok se budeme
těšit na hojnou účast všech – tentokrát snad i více nás, domácích,
pěkné počasí a další příjemnou
projížďku.
Magdaléna Kovaříková
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Cyrilometodějské hody
Letošní výstava u příležitosti Cyrilometodějských hodů nesla název "Okénko nejen
do školy". Výstavu pod záštitou obce Chvalčov připravily a realizovaly paní Jitka
Dostálová a paní Naďa Sedlářová. Smyslem výstavy byla prezentace chvalčovské
školy, kterou mnoho občanů zná ať už z vlastní zkušenosti či ze zkušenosti svých
dětí.

Jak jste se sami mohli z fotografií přesvědčit, prošlo lavicemi školy pěkných pár
desítek dětí, vystřídalo se zde mnoho kantorů a dalších pracovníků. Také samotná
budova prošla velkým vývojem, jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska estetičnosti
a vybavenosti. Výsledek snahy zachytit co nejširší vývoj byl ovšem přímo závislý
na spolupráci občanů, kteří byli ochotni fotografie zapůjčit. Z tohoto úhlu bylo jistým
zklamáním, že historického materiálu se podařilo nashromáždit velice málo. Přesto
jste mohli vidět několik unikátních fotografií už z roku 1925, či originály listiny o založení školy. Fotografií z doby nedávno minulé a ze současnosti bylo daleko víc. Mohli
jste si tak snadno všimnout nejen vývoje školy, ale i fotografie jako takové. Výstava
byla koncipována na jednotlivé okruhy, například kroužky, mateřská škola, výlety,

Výstava „Okénko nejen do školy“
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sport, společné fotky. Všechny fotografie byly také nasnímány a během celé výstavy
probíhala jejich projekce. Bohužel nebylo reálné dopátrat se dat vzniku jednotlivých
fotografií, výstava se tak stala dobrodružným pátráním a hledáním ať už sebe sama
či svých blízkých, možností na chvíli se zastavit a zavzpomínat na časy ve školní
lavici, které tvoří podstatnou část života nás všech.
Vernisáž zahájila paní učitelka Mgr. Alena Konečná se svými zpěváčky, slova se
ujal pan ředitel Mgr. Zdeněk Hnila. Děkujeme oběma, stejně jako Obci Chvalčov a
všem občanům, kteří zapůjčili fotografie za spolupráci.
( Fotografie z výstavy budou postupně zveřejňovány také ve zpravodaji.)
A hody pokračují:
5. 7. dopoledne měli zájemci možnost sejít se na mši svaté v kapli v Dědině. Za
obecním úřadem už to také žilo. Hasiči opět napekli frgály, po kterých se tradičně
hned zaprášilo. Letos měly děti možnost vyřádit se na kolotočích, které jim byly
k dispozici v areálu před školou. Podle informací, které se ke mně dostaly, ale tuto
možnost mnoho dětí nevyužívalo, kolotoče více zely prázdnotou než smíchem a
radostí dětí. Škoda.

Hodové odpoledne za obecním úřadem
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Hodové odpoledne

Hodové odpoledne provázela dechová hudba „Hulíňané“ a ta měla opravdu velký
úspěch. Dokonce tak velký, že se i tancovalo!
Vystoupila paní Radka Trňáková se svými malošky, dále pak mladí hasiči pod
vedením paní Aničky Adámkové. Oběma dámám a jejich svěřencům děkujeme.
Večer jsme se sešli na hodové zábavě a se skupinou Los playboys si zařádili.
Přišlo nás mnoho, o zábavu nebyla nouze.
Na Chalupě zahrádkářů probíhal také zajímavý hodový program. Zašla jsem se
podívat alespoň dopoledne a ochutnala výborný guláš. Byla mi nabídnuta přátelská
štamprlička slivovice, ale v tom vedru se to opravdu nedalo. Přátelská atmosféra je
u zahrádkářů cítit všude a to je to, co se mi na nich nejvíce líbí, družnost a dobrá
nálada.
Jitka Dostálová
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Součástí našich hodů je každoroční výstava. Vždycky obohatí program hodů a
všechny návštěvníky. Letošní výstava oslovila všechny Chvalčováky a zařadila se
k těm nejpovedenějším.
Byla o naší škole. Množství fotografií přehledně uspořádané lákalo od těch nejmladších školáků až po důchodce k pátrání po svých třídách, spolužácích, dětech,
vnucích, učitelích. Hledali, vzpomínali, prohlíželi vzácné dokumenty, kroniky, výtvarná dílka dětí, bohatou školní i mimoškolní činnost. Výborná byla i projekce fotografií
tříd. Snad si každý uvědomil, co všechno naše škola našim dětem dává, jak je důležitá pro naši obec, ale také jak neustále krásní prostředí pro všechny činnosti dětí.
Je dobře, že naši předkové postavili novou školu na krásném místě a zaměstnanci
školy a naše obec o ni pečují. Škola je poutem na celý život a vzpomíná se na ni po
celý život.
Uvědomila jsem si, kolik skvělých učitelů naší školy jsem měla a mám možnost
poznat. Jak můj otec vzpomínal na paní učitelku Tomáškovou, my starší vzpomínáme na paní učitelky Kubíkovou, Haškovou, Švehlovou, Marešovou, na pana ředitele
Langra. Učitelé i žáci přicházejí a odcházejí. Všichni dohromady vytvářejí krásnou
tvořivou dílnu vzdělání, výchovy a lidskosti. To všechno tvůrci výstavy byli schopni
ve zkratce svou nápaditostí představit, Zaslouží velikou pochvalu a obdiv. Velký dík
patří především autorkám výstavy paní Nadě Sedlářové a Jitce Dostálové. Je škoda,
že výstava, jejíž vytvoření dalo mnoho práce, trvala tak krátce. Dovedu si představit,
že by byla trvalou součástí prezentace naší obce.
Eva Bubílková

Vernisáž výstavy
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Velehrad - Dny lidí dobré vůle
Letos jsem měla v rámci oslav příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje vzácnou příležitost navštívit zřejmě nejnavštěvovanější poutní
místo v naší zemi - Velehrad. Velehrad je velmi
krásné místo s osobitou atmosférou, která se ve
Dnech lidí dobré vůle ještě násobí. Překvapilo
mě, jak bohatý a pestrý program je pro návštěvníky připraven. Každý si tu mohl najít to své.
Jen namátkou: skupina Slza pro mladé, Michal
Nesvadba pro nejmenší, Antonín Panenka pro
sportovce, aktivity pro životní prostředí, unikátní ruční přepisování Bible, Mezinárodní
setkání vozíčkářů, zajímavé výstavy a vernisáže. Večer se na pódiu před bazilikou
uskutečnil slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Oslavy vyvrcholily
ve středu Slavnostní poutní mší svatou. Já osobně jsem se zúčastnila koncertu,
na který hudební hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval legendární zpěvačku
Marii Rottrovou, dále zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, kapelu Slza, velehradský sbor gymnázia Stojanov, zpěváky Petera Cmorika a Jaroslava Wykrenta.
Moderátorské role se ujali známá herečka Tereza Kostková a Filip Tomsa. Koncert
v přímém přenosu vysílala Česká
televize. Pro mě i pro mou dceru
to byl nevšední zážitek. Smyslem
největší oslavy spojené se státním svátkem v České republice je
nejen připomenutí významu příchodu soluňských bratří, ale také
připomenutí nutnosti vzájemné
sounáležitosti a pomoci. Krásně
to vyjádřil Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký. Dovolím si
jeho slova citovat:
„Milí poutníci,
přicházíme ze světa často plného rozdělení, napětí a hádek, kde chybí naděje a
marně se hledá smysl. Na chvíli se věří velikým slibům a různým spasitelům. Pak
přichází zklamání a otázky bez odpovědí. Myslím, že jsme na správném místě. Jako
lidé dobré vůle vytváříme vztahy, společenství, které přitahuje nejen posvátností
místa, ale i láskou, která vnímá druhé, snaží se naslouchat a dělit. Z lásky mnohých, kteří se pro dnešní slavnost nasadili, vyrostla možnost krásného setkání nejen
s dobrými lidmi, ale i se samotným Bohem, který je láska sama.
Kéž by se nám podařilo přenést něco z dnešní atmosféry do příštích dnů a situací,
které nás čekají, do našich domovů i pracovišť. Dělit se nezištně o vlastní bohatství a
nasadit se pro dobro druhých po vzoru soluňských bratří přinese novou naději rodinám i národu. Kéž nám dojde, že štěstí není jenom ve větším zisku, že nedostatek
pracovníků nevyřeší přeplácení jiných lidí z jiných oborů či od konkurence. Začnemeli dělat z rodin místa skutečné lásky, která se obětuje pro druhé, nebudou nám zítra
chybět děti a v budoucnu ani dobří pracovníci. Kéž naši patroni nám vyprosí světlo
moudrosti."
Jitka Dostálová
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Letní kino
Letní kino Chvalčov zahájilo svůj provoz v polovině června a do konce července
jsme na plátno pod Kozincem promítli šest filmů. Čtyři další jsou na programu od
4. do 25. srpna, vždy v pátek, tentokrát již od devíti večer.
Cestu do kina si zatím našlo více než devět stovek diváků (v průměru tedy 150
na jedno představení). Na facebooku sleduje dění kolem kina přes 450 lidí, což na
lokální akci není málo.
Letní kino vzniklo z iniciativy bystřického Okrašlovacího a zábavního spolku, který
nejdříve usiloval o pořádání akce v Bystřici pod Hostýnem, kvůli komplikacím různého druhu ale nakonec investoval svou
energii raději do záložního a technicky
komplikovanějšího chvalčovského řešení. Díky otevřenosti a vstřícnosti vedení
obce jsme se mohli zabývat budováním
kina a řešením technických obtíží, nikoli
vyjednáváním.
Letní kino záměrně uvádí Chvalčov i
ve svém názvu a každá forma propagace kina je zároveň propagací naší obce.
V Bystřici, Dřevohosticích i v jiných blízkých obcích, ve kterých kino propagujeme plakáty a pozvánkami hlášenými
v místním rozhlase, se podivují nad
tím, že na vesnici mohou mít letní kino
a navíc úspěšné. Do kina chodí chvalčovští chataři a rekreanti , opakovaně si
k nám zajeli lidé z Domaželic, Holešova
a blízkých obcí, účast Bystřičáků je již
samozřejmostí.
Pro myšlenku letního kina se nám
podařilo získat mnoho sponzorů a obec-

Pod Kozincem
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ní kasu tak celý projekt stál pouhých
deset tisíc, které jsme investovali do
koupě projektoru. Vzhledem k vysoké
návštěvnosti kino vydělává na své náklady a zároveň vytváří rezervu pro pořádání
dalších kulturních akcí, které Okrašlovací
spolek chystá. Pokud se vám letní kino
líbí, budeme rádi, když nás podpoříte
– vytvořili jsme pro tuto příležitost iniciativu Kultura za pade (KZP), jejíž členem
se stává kdokoli, kdo posílá padesát
korun měsíčně na transparentní účet iniciativy. Stačí se přihlásit na info@ozs.cz.
Členové KZP mají do letního kina a na
další akce (ko)financované z účtu iniciativy vstup zdarma. Chceme shromáždit co
nejvíce lidí z celého Bystřicka a kulturní
akce pak primárně pořádat vlastně „pro
sebe“. KZP je také lidským motorem celého letního kina, na jeho chodu se podílí
zhruba dvacet členů iniciativy (a několik
nečlenů).
Podle všeho se nám podařilo využít a posílit atmosféru místa a přebít tím technické obtíže, které improvizované kino na odlehlejším místě obnáší. Film promítaný za
dědinou na louce má své kouzlo tak trochu bez ohledu na to, o jaký film se vlastně
jedná. Lidé jsou pak ochotni zajít i na snímky, na které by jinak do kina nešli a možná
by si na ně nepřepnuli ani doma v obýváku. Myslím, že diváci se do chvalčovského
letního kina vracejí právě za touto atmosférou – chtějí se potkat s přáteli, posedět
u ohně, dát si něco k jídlu a pití a vidět film ve společnosti jiných lidí. Jsou proto zatím
tolerantní i k situaci, kdy ve filmu přeskočí scéna (kvůli lepší obrazové a zvukové
kvalitě jsme dvakrát použili DVD přehrávač, distribuční společnost bohužel neručí za
kvalitu svého nosiče, který do kina zasílá za uhrazená promítací práva) nebo kdy stojí
frontu u baru. Letní kino chceme provozovat i dále a nezbyde nám než tyto mouchy
postupně vychytávat. I proto, že případná příští sezóna se již možná odehraje v konkurenci jiných letních kin v okolí.
Pavel Kubaník
Okrašlovací a zábavní spolek

Honza Blažek v komparsu historického filmu o Marii Terezii
V koprodukci čtyř evropských veřejnoprávních televizí včetně ČT vzniká historický
dvoudílný film Marie Terezie. V titulní roli se objeví herečka Marie-Luise Stockingerová
a po jejím boku se objeví Vojtěch Kotek coby její muž František Štěpán Lotrinský.
Režisér projektu Robert Dornhelm se narodil v Rumunsku, v roce 1961 emigroval
do Rakouska, nyní působí také v Los Angeles. O své nové hrdince tvrdí, že tím, jak
dokázala skloubit své panovnické povinnosti s rolí matky šestnácti dětí, je inspirací
pro všechny moderní ženy.
Příběh začíná roku 1723, kdy je na Pražském hradě Karel VI. korunován českým
králem. Osud jeho dcery, pozdější císařovny Marie Terezie, zahrnuje také její dětskou
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lásku a poté manželství s Františkem
Štěpánem Lotrinským, ale hlavně vladařskou cestu včetně převzetí maďarské
koruny.
Byla jedinou panovnicí, jež kdy usedla na český trůn. O své místo v čele
habsburské monarchie ale musela Marie
Terezie zpočátku tvrdě bojovat. Právě
první léta její vlády jsou hlavním tématem
dvoudílné série, kterou připravuje Česká
televize. Kromě bojů o udržení trůnu
snímek zachycuje vztah s manželem
Františkem Štěpánem Lotrinským.
„Je to jedno z mála manželství
v té době, které bylo opravdu z lásky.
František je trochu z jiného světa, jako
kdyby vůbec nepatřil mezi Habsburky.
Dvůr z něj má trochu srandu. Tak to ego
doháněl někde jinde, v byznysu,“ uvažuje
o své postavě Vojta Kotek.
Scénář Mirky Zlatníkové zaujal i v zaJan Blažek
hraničí, takže se k realizaci spojilo vlastně
někdejší Rakousko-Uhersko: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Navíc přibyl
mezinárodní distributor z Německa. „Marie Terezie vedla válku s půlkou Evropy a
ustála ji. Nemůžu věřit, že by jí vítězně prošla ta bezkrevná světice z učebnic dějepisu. K velkým věcem je potřeba vášeň,“ líčí scenáristka.
První klapka rozsáhlého projektu padla v březnu a natáčelo se především na
lokacích zámků v Kroměříži a ve Valticích. Štáb ale zamířil také do Bratislavy, Vídně
a Toskánska.
Důvodem, proč se o tomto projektu zmiňuji je ten, že pan Jan Blažek, náš spoluobčan se přihlásil do konkurzu na kompars a jako vhodný kandidát byl vybrán. Honza

Jiří Dvořák, Vojta Kotek, Alois Švehlík, Jan Blažek
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Blažek tak dostal skvělou příležitost zúčastnit se náročného natáčení, nahlédnout do
tajů filmařské profese. A jak sám říká: „Byla
to neobyčejná zkušenost, nezapomenutelná. Jsem moc rád, že jsem na vlastní oči
mohl vidět, jak film vzniká, a jak moc je to
úmorná práce. “
Těšíme se, až bude film vysílán a Honzu
Blažka uvidíme v televizi!
Jitka Dostálová

Nahlédnutí do knihovny
Kdysi jsem bývala náruživý čtenář,
a přestože poslední dobou nemám na
čtení ani čas, ani zrak, osud knih mě
stále zajímá. Už jako dítě jsem pravidelně navštěvovala chvalčovskou
knihovnu (tehdy ještě na obecním
úřadě) a hltala vše, co mi přišlo pod
ruku. V Praze tomu nebylo jinak.
Milovala jsme vůni knih, tu jedinečnou možnost vyndat výtisk z regálu
a oddat se dobrodružství a fantazii
blízkých či vzdálených příběhů. Pak
přišla doba, kdy z regálů knihy mizely
a čtenář vyhledával konkrétní tituly na monitoru počítače. Knihovnice
Ivana Zábranská
následně vyhledanou knihu přinesla
odněkud ze zákulisí. To už nebylo
ono. Kouzlo otevírání knih a pročítání záložek bylo pryč. Když jsem se po letech
vrátila na Chvalčov, byla knihovna jedním z prvních míst, které mě zajímalo. A líbila
se mi. Proti megalomanskému, neosobnímu půjčování knih v hlavním městě, mi bylo
v malé útulné chvalčovské knihovně zkrátka dobře. Naše knihovnice Ivana Zábranská
se stala mojí kamarádkou. A po letech uzrál nápad malinko ji vyzpovídat.
Ivi, jak dlouho vlastně na Chvalčově děláš knihovnici?
Bude to asi 16 let, úplně přesně to nevím.
A baví tě to ještě po těch letech?
Ale ano, baví. Je to pro mě určitý druh relaxace. Lidi si tady chodí nejen půjčovat
knihy, ale také si popovídat. Mám tak možnost odpoutat se od denních starostí. Jen
mě mrzí, že čtenářů nechodí víc.
A dá se zmapovat kolik čtenářů vlastně knihovnu navštěvuje?
Na to, kolik máme obyvatel, tak nic moc. Je to také tím, že bystřická knihovna
je pro naše občany blízko a chodí i tam. Je to vlastně taková konkurence, (smích)  
například v Rajnochovicích mají na počet obyvatel větší návštěvnost než Chvalčov.
Bystřická knihovna pro ně není tak schůdná.
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Kolik čtenářů tedy chodí?
Je to různé. Někdy deset, jindy pět. V zimě je to samozřejmě mnohem lepší.
Jednoznačně vedou senioři, přesněji řečeno seniorky. U mládeže čtení knih upadá.
Buď je kniha moc nezajímá, nebo mají čtečky, které jsou pohodlnější.
Jaký je v místní knihovně výběr knih a podle čeho je vybíráš?
Tak především beletrie, ale máme i knihy s různým zaměřením. Naučné, encyklopedie, duchovní, psychologické, životopisy, knihy o vojenství, o chovu zvířat,
o umění, sportu, zahradnictví, dějiny, cestopisy a další. Pro děti jsou k dispozici
pohádky, pověsti, příběhy a také je možné si zapůjčit společenské hry. Toho využívají
především maminky, které se tady staví po návštěvě Domina.
Máš tady k dispozici také počítače a internet. Jaký je zájem?
Dříve byl internet využíván hodně. Dnes, kdy má každé dítě internet jak doma, tak
v mobilu, už téměř nikdo tuto možnost nevyužívá.
Tak to je logické, vraťme se ale ke knihám. Podle čeho knihy nakupuješ?
Samozřejmě především podle zájmu
čtenářů. Také sleduji na internetu tzv. TOP
knih v měsíci. Sbírám tipy třeba tři měsíce
a pak udělám objednávku. Existuje spousta internetových e-shopů a nakladatelství,
které tyto TOPy nabízí. V současnosti nejvíce frčí Edice Světový bestseller, stříbrná
a zlatá edice podle průzkumu čtenářů.
U nás jsou nejoblíběnější historické romány, trillery. No a z dlouhodobého hlediska
vede jednoznačně Vlasta Javořická.
Ty osobně čteš co? Jaký je tvůj oblíbený autor?
Dospěla jsem ke knihám o esoterice,
astrologii, psychologii. Oddechově si ráda
přečtu knihy o lásce, ale ze života, a ne
červenou knihovnu.
A jaký titul bys mohla potencionálnímu
čtenáři doporučit, na co bys jej nalákala?
Mám tady novinky právě ze zlaté a stříbrné edice. Konkrétně: Angela Marsonová
– Němý křik, Marina Štěpnovna – Lazarovy
ženy, Shari Lapena – Manželé odvedle.
V loňském roce knihovna prošla rekonstrukcí, jak jsi v novém spokojená?
Je tady daleko více světla a tepla.
Dětský koutek je taky fajn. Je to tu pěkné,
ovšem velký kámen úrazu je otevírání dveří.
Zpočátku, a vlastně doposud to některé
lidi odradí, že neví, jak se sem dostat.
Buď zvoní na klubovnu a já to neslyším,
nebo nemohou po mé výzvě dveře otevřít. Natřela jsem pro orientaci tlačítko na
Knihovna v novém hávu
knihovnu růžovým lakem, n a já je uvidím
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v kameře, už si nějak poradíme a dostanou se dovnitř. Dole u dveří je důležité
v klidu počkat na můj pokyn a nelomcovat dveřmi ve snaze otevřít co nejrychleji.
A co on-line systém?
Ano, už se připravuje. Od ledna bude
mít každý možnost na web stránkách
zjistit, která kniha je k dispozici, popřípadě ji objednám a kroměřížská knihovna
nám ji zapůjčí. Senioři co nemají internet, nebo s jeho ovládáním mají potíže
mohou kdykoliv přijít a já jim poradím.
Chystá se také projekt výměnných souborů, kdy nám bude kroměřížská knihovna zapůjčovat knihy na určitou dobu.
Knihovna je pěkné místo, jak by se
dala více využít?
Také bych byla ráda, kdyby se více
využívala. Je možné tady pořádat nejrůznější besedy či setkávání různého druhu.
A nemusí to být jen o knihách. Takže
tímto vyzývám občany, kdyby měli nějaký
nápad, ať se na mě obrátí.
Co bys řekla závěrem?
Přála bych si, aby kniha jako taková nezanikla a udělám proto vše, co je v mých
silách. Fyzická podoba knihy má svou duši, a tu žádná čtečka nenahradí. Přála bych
všem, především našim dětem a vnukům, aby se na knihu nechodili dívat už jen do
muzea.
Tak to bych si přála také. Ivi, děkuji za rozhovor, za tvůj čas a přeji mnoho
spokojených čtenářů.
Kontakty:
telefon: 736 446 476;  email: ivanazab@seznam.cz;  www.knihovnachvalcov.webk.cz
A ještě jedno upozornění pro čtenáře. Nenoste staré či přečtené knihy v dobré
víře do knihovny. Nelze je zařadit do systému a tudíž ani půjčovat. Vyjímkou je
klasická povinná četba, tu je možné knihovně darovat.
Také jedna z nejčastějších návštěvnic knihovny paní Anna Zapletalová nám
poskytla pár vět.
„Do knihovny chodím moc ráda, někdy každý týden, někdy za čtrnáct dní. Co
jsem v důchodu, přečtu i jednu knížku denně, takže už mám skoro všechno přečtené. Ale jsem spokojená, výběr tu je, a Ivanka mi vždycky dobře poradí. Nejraději si
půjčuji historické romány, detektivky. Z autorek jsem si oblíbila Joy Fieldingovou nebo
Barboru Erskinovou. České autory nečtu, kdysi jsem měla ráda Javořickou.
Po rekonstrukci je knihovna moc krásná, až na ten vstup u hlavních dvěří. Jsem
ráda, že máme knihovnu na Chvalčově, do Bystřice by se mi chodit nechtělo.
A i když už mám skoro všechny knihy přečtené, nakonec vždycky ještě nějakou
najdu.“
zpracovala Jitka Dostálová
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Vzpomínky na válku
(Předkládáme vám 2. díl vzpomínek pana Mirka Čejky, profesora Masarykovy
univerzity, filozofa, lingvisty, našeho bývalého občana.)
Dne 3. května byla vyhlášena bezodkladná pracovní povinnost pro všechny muže
od čtrnácti do šedesáti let, vztahovala se tedy i na mne, měli jsme stavět protitankové
zátarasy na vjezdech do města a jiných citlivých místech. Prakticky však nikoho ani
nenapadlo uposlechnout tohoto příkazu, protože za dané situace byl již nevymahatelný a jakékoli sankce byly neuskutečnitelné. Vědělo se, že ze Zlína se už stáhly
všechny německé jednotky. Na bystřickou radnici přišla jenom hrstka bojácných
a fyzicky velmi chatrných občanů. (Pamatuji se, že se tam dostavil například pan
Roupa ze sousedství, churavý bázlivý človíček, který nosil brýle asi s 20 dioptriemi.)
Místo toho během 4. května a zejména zrána 5. května se přes Bedlinu, Kroužky a
také kolem naší zahrady hrnuly z Bystřice do lesů zástupy mužů s batohy, někteří
v uniformách bývalé československé armády, dokonce i se zbraněmi, mysliveckými
brokovnicemi a kulovnicemi různé ráže, provenience a stáří. Toho 5. května jsme
dopoledne zachytili v rádiu také zprávu o Pražském povstání a výzvu Národní rady
i volání o pomoc. Já jsem běhal po okolí se svým stařičkým turistickým kukátkem a
pozoroval požáry ve vzdálenějších vesnicích. Když jsem vyběhl až ke starému slavkovskému lomu a díval se shora, jak se valí dým z kroměřížské zámecké věže, ozvalo se několik desítek metrů pode mnou v roklince potoka několik dávek z automatu.
To se ví, upaloval jsem domů, co mi nohy stačily, ale nikdy jsem se už nedozvěděl,
co to vlastně znamenalo, kdo to byl. Zbytek dne jsme strávili v poměrném klidu.
V noci bylo všude vidět požáry, přeletovala letadla, neustávala palba z protiletadlových zbraní, řetězce svítících střel se křižovaly.
Ráno dne 6. května 1945 – byla neděle – jsme vstávali časně. Byli jsme všichni
v ložnici u okna a dívali se ven. Venku bylo ticho. Náhle se však na hostýnském
poutnickém chodníku bez velkého spěchu vynořilo z lesa směrem k naší zahradě
několik postav v zelených ušpiněných a pokrčených uniformách s automaty na
prsou, na hlavě měli lodičky, nikoli přilby, za nimi další skupina a další … Několik
vojáků se oddělilo od skupiny a vešlo do naší zahrady, naši jim otevřeli a vojáci
na nás zahovořili – slovensky. Oddechli jsme si, byli to mládenci ze 4. brigády
1. československého armádního sboru, který přešel na Moravu přes Javorníky a
podél Bečvy včera večer na Vsetín (tam byl při vojenských akcích zabit i spolužák
z naší třídy Oldřich Pastorčák) a pak ráno k nám. Prohlédli celý dům, šli i na půdu,
potom si dali kafe a jakousi buchtu, kterou jim maminka nabídla. Byli docela veselí,
slušní, přívětiví. Pojedli a varovali nás, abychom si dali pozor na Rusy, až přijdou po
nich, abychom všechno cenné dobře ukryli, protože Rusi kradou – hlavně hodinky a
kola. Pak šli Slováci dál směrem do Bystřice. Byla to podle mého odhadu dohromady
tak nanejvýš jedna rota. Několik jich u našeho zůstalo a tak asi dvacet metrů nad naší
zahradou se zakopali na kraji lesa s minometem. O kousek dál, v zahradě u Chytilů,
bylo druhé minometné stanoviště a někde u hotelu Lázně další. Byla to minometná
podpora pro pěšáky, kteří postupovali z kopce k městečku.
Naši si viditelně oddychli, usmívali se – a nyní nastala nečekaná reakce. Tatínek
řekl: „Mirku, vezmi si konvičku a zajdi teď k Mikům pro mléko!“ Nechtěl jsem věřit
svým uším, protože jsem od vchodu viděl dvacet metrů od domu ty vojáky s minometem, z něhož v několikaminutových intervalech vylétal s bouchnutím a podivným
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svištěním jeden projektil za druhým, ale volky nevolky jsem se vydal vpřed, lehce
vyzbrojen plechovou konvičkou, pod palbou tří minometů. Od Chytilů to taky lítalo a
od hotelu taky. Když to letělo, tak jsem se skrčil, a pak jsem postupoval dál. U Miků
jsem vyvolal přímo šok. „Proboha, Mirku, co tu děláš? Proč nejsi ve sklepě? To tě
poslali vaši?“ Když jsem přisvědčil, všichni jenom beze slova vrtěli hlavou. Musel
jsem u Miků trochu pobýt, než palba v bezprostřední blízkosti trochu ustala. Pak jsem
se pod minometnou palbou zase dal s konvičkou mléka do běhu domů. Tato příhoda
může snad působit humorně, ale přiznám se, že mně to tehdy jako humorné vůbec
nepřipadalo. Vysvětluji si chování našich tak, že pro ně v okamžiku odchodu vojáků
z našeho domu válka skončila a s tím i pocit nebezpečí. Bylo to jakési zatemnění
mysli v důsledku prudkého uvolnění napětí po šesti letech okupace a války.

Naši sportovci

Pilates ve Chvalčově má za sebou úspěšnou šestiletku a pokračuje dále!
Protože naše cvičení nás zpevňuje, protahuje, narovnává a hlavně nabíjí :-)
Pro všechny stávající i budoucí aktivní cvičenky, popř. odvážné cvičence, mám dobrou zprávu:
Začínáme již poslední dva pondělky v srpnu (21. a 28. 8.) v 19 hodin a od září
opět oba dva dny v týdnu, tedy i středy od 18 hodin. Nováčkům připomínám, že nic
nepotřebují, možná snad vodu na osvěžení a že cvičíme bez bot. Hodnota jedné cvičební lekce (60 min.) je 40 Kč, cenově výhodnější permanentky jsou také k dispozici
po domluvě.
Děkuji všem, kteří mezi nás chodí, ať už pravidelně, či občasně. Všechny vás ráda
vidím a slibuju, že se v průběhu cvičení nepodíváte ani jednou na hodinky!

Radka Trňáková se svými „malošky“
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Jogínci
Cvičení pro děti od 3 let začíná 13. 9. opět každou středu v 16 hodin. Děti jsou
zvyklé si nosit malou svačinku (oplatek, brumíčka...) a pitíčko, potřebují přezůvky,
nebo alespoň papučky. Způsob platby je po domluvě. Pokud budete chtít, abych vaše
jogínky vyzvedla přímo ze školky, je třeba mi to předem nahlásit a poté to oznámit
paní učitelce ve školce, která si to musí zapsat!
Pro ty, kteří s námi ještě necvičili, bych chtěla zmínit, že dětské józe se nevěnujeme celou hodinu. Cvičební lekce jsou různorodé. Tančíme, skáčeme, hrajeme
nejrůznější pohybové hry a snažíme se, aby to bavilo všechny děti. Často využíváme
žebřiny, lavičky, overbally a jiné cvičební pomůcky.
Také připomínám, že ráda uvidím i školáky, kteří by se k nám chtěli z nostalgie
občas připojit. Po zkušenostech z minulých let nabývám dojmu, že věkově smíšený
kolektiv dětem prospívá. Jakékoliv bližší informace dostanete na mob. 608633327.
Děkuji za věrnost, důvěru a perfektní zázemí, které nám škola a její zaměstnanci
poskytují.
Radka Trňáková

Naši fotbalisti

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2016 / 2017

Další fotbalový rok utekl jako voda a my můžeme zrekapitulovat, co nám právě
skončená sezóna přinesla a jaké jsou plány do budoucna. Považuji za velký úspěch,
že již třetí rok po sobě se některý z našich mládežnických celků stal přeborníkem
okresu. Po dvou vítězstvích starších žáků v okresním přeboru se to letos podařilo
našim mladším žákům a zaslouženě si z rukou zástupce okresního fotbalového
svazu převzali velký pohár za vítězství v této soutěži. Mládežnická základna je předpokladem, že chvalčovský fotbal bude mít svou budoucnost a perspektivu. Květen a
červen jsou měsíce, kdy nám vrcholí sezóna a tréninky probíhají naplno, kdo v těchto
měsících šel v době tréninku kolem fotbalového hřiště, mohl vidět, že je tam opravdu
plno malých i větších fotbalistů, kteří se pod vedením trenérů snaží přiblížit svým
idolům jako je Messi či Ronaldo. Tak doufáme, že to malé nadšence nepřestane bavit
a v budoucnu, i když to nedotáhnou do Barcelony nebo do Realu, tak alespoň posílí
naše muže. Trochu oklikou jsem se dostal k našemu hlavnímu mužstvu, můžu říci, že
uplynulá sezóna byla výsledkově i herně o něco lepší než ta minulá, pokud byl tým
v plné sestavě, tak dokázal konkurovat a hrát vyrovnaně i s těmi nejlepšími. Základní
kostru týmu tvoří borci, jejichž fotbalový věk bych označil za dlouhověký, jsou to čtyřicátníci, kteří mají můj velký obdiv, že si dokáží najít čas na fotbal, přestože mají své
rodiny a pracovní povinnosti. Snahou vedení je doplnit kádr mladými hráči, kteří by
tu štafetu přebrali dál, což není tak jednoduché a vidíme, že s podobnými problémy
se potýkají i okolní týmy z naší soutěže. Dnes má mladý člověk spoustu možností,
jak využít svůj volný čas, či spousty zajímavých pracovních příležitostí, a je obtížné
je přesvědčit k pravidelným tréninkům a zápasům. Já pevně věřím, že mezi našimi
mladými fotbalisty v kádru mužů se vytvoří zdravé jádro, které bude základem pro
omlazený tým, podporu ze strany vedení mají zajištěnou.
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Každou druhou neděli hrají muži domácí mistrovské zápasy na našem hřišti na
Chvalčově a mám radost, že na jejich zápasy chodí hodně fanoušků a přichází
i celé rodiny s malými dětmi. Nebojím se říci, že se jedná o pravidelnou kulturní
událost, kde lze prožít napětí u fotbalového utkání, setkávají se známí a sousedé a
děti si mohou pohrát v krásném okolí fotbalového hřiště + je vždy zajištěno bohaté
občerstvení. Rovněž při všech zápasech našich mládežnických celků vidím velkou
podporu ze strany rodičů i prarodičů, kteří fandí a podporují své ratolesti. Ve spolupráci s vedením obce Chvalčov přemýšlíme, jak bychom náš fotbalový stánek ještě
vylepšili, připravuje se projekt na celkovou úpravu okolí hlavní budovy a vybudování
dalšího objektu, který by řešil posílení sociálního zázemí pro hosty areálu, šatnu a
skladové prostory.
V době, kdy píši tento článek, nám soutěže mládežnických celků právě skončily a
je příjemné, že se stalo tradicí, že po skončené sezóně se všichni společně ještě jednou před prázdninami na hřišti sejdeme, zahraje se závěrečný fotbálek malých fotbalistů proti svým rodičům, zhodnotíme právě skončenou sezónu, děti si pochutnají
na dobrotách, které připravily jejich maminky a ti, kteří přechází do vyšších kategorií,
obdrží od trenérů a vedení fotbalového oddílu drobný dárek.
Do další sezóny jsme přihlásili mladší přípravku, starší přípravku, starší žáky,
dorost a muže a po krátké letní přestávce se opět vrhneme do dalšího fotbalového
kolotoče.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem dlouhodobým sponzorům fotbalového oddílu TJ Chvalčov, bez jejichž finanční pomoci bychom nebyli schopni provoz areálu
a činnost nejenom hlavního mužstva, ale i všech ostatních mládežnických celků
zabezpečit.
Obci Chvalčov a firmám: Ermonta s.r.o., TON a.s., P-elektro s.r.o., Hoit s.r.o.,
Eurovia CS a.s., Repont s.r.o., Roman Janečka, GEDEM – STAV a.s., Wsaeko s.r.o.,
Pavel Loupanec – LOPEX a Milan Kubaník
Přeji hezké prožití léta.
Ing. Chlápek Jan
Předseda fotbalového oddílu TJ Chvalčov
Trenéři představují své týmy
Mladší přípravka
Jako každý rok v těchto kategoriích došlo k podstatné obměně kádru, a tentokrát
i trenérů. Po loňské sezóně, kdy kluci skončili v okrese celkově druzí, odešel silný
ročník 2007 do starší přípravky a my noví trenéři jsme přebírali mužstvo s určitými
obavami, jak sezónu výsledkově zvládneme. Nakonec se povedla a zakončili jsme
ji třetím místem.
V podzimní části kluci, kteří přišli z fotbalové školičky, se museli trochu otrkat,
postupně se adaptovali, nabírali zkušenosti a budovali si své posty v mužstvu
vedle těch starších a zkušenějších. Vítězství v posledním podzimním zápase
s Mysločovicemi rozhodlo o tom, že jsme postoupili v jarní části do finálové skupiny.
Přes zimu jsme dobře potrénovali v tělocvičně ZŠ Chvalčov a na jaře kluci rozjeli slušnou jarní jízdu ve finálové skupině. Z venkovních zápasů jsme vozili body
pravidelně, ale na domácím hřišti se nám příliš nedařilo. Při posledním výjezdu do
Morkovic jsme třemi výhrami značně zamíchali konečnou tabulkou a největšího favorita soutěže Slavkov pod Hostýnem jsme porazili 9:6. Těmito výhrami jsme si zajistili
konečné třetí místo v okrese.
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Mužstvo není složené jenom z kluků z Chvalčova, ale dojíždí k nám z Bystřice
p. H., Rychlova a Křtomile, což je pro rodiče složité a patří jim velký dík, že kluky vozí
na tréninky i zápasy do někdy dost vzdálených míst. V mužstvu hráli chlapci ročníky
narození 2008-2010. Na tréninky s námi chodí i mladší chlapci, kteří se ještě nezúčastňují zápasů, ale v nadcházející sezóně už se určitě taky zapojí.
Složení mužstva, které se zasloužilo o bronzovou medaili: Matouš Krist, Vašek
Vaculík, Vojta Tomančík, Adam Kovář, Tomáš Zapletal, Anh Tuan Pham, Tomáš
Nevřala , Martin Nevřala, Jirka Kratochvíl , David Gregor, Jirka Svoboda, Adam Krutil,
Dominik Kocián, Vojta Kurfürst, Filip Burša. Trenéři: Kamil Vaculík, Martin Kratochvíl.
Nejlepším střelcem týmu se stal Vojta Tomančík s 37 brankami za celou sezonu.
Na jaře ho začal stíhat Tomáš Nevřala, který po podzimu měl na kontě 6 branek, ale
na jaře nastřílel 28 branek a celkově se zastavil na 34 brankách. Kluci hráli týmově
a ve finálové části obdrželi 41 branek ve 14 zápasech, což bylo nejméně ze všech
mužstev a vstřelili 88 branek.
Úspěšnou sezónu jsme slavnostně zakončili rozloučením na fotbalovém hřišti
tradičním zápasem rodičů s dětmi. Odcházející hráči do starší přípravky Chvalčova
dostali na památku kšiltovky se znakem klubu a číslem jejich dresu. U mladší přípravky zůstávají trenéři Kamil Vaculík a Martin Kratochvíl.

Mladší přípravka:
Horní řada zleva: Dominik Kocián, Tomáš Zapletal, Jirka Svoboda, Vašek Vaculík, Tomáš
Nevřala, Vojta Tomančík. Dolní řada zleva: Filip Burša, Martin Nevřala, Adam Kovář.
Ležící: Matouš Krist. Trenéři: Kamil Vaculík, Martin Kratochvíl.
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Starší přípravka
Starší přípravka byla v uplynulé sezóně určena pro ročníky 2006 a mladší.
Vzhledem k tomu, že naše šikovné ročníky 2006 jsme nechávali prioritně hrát za
mladší žáky, často jsme pro mistráky “sáhli“ do mladší přípravky a povolali jsme naše
nejmladší naděje z ročníků 2008 a mladší. Stávalo se, že někteří kluci hráli v sobotu za mladší přípravku a v neděli za starší přípravku a podobné dvojzápasy měly
i ročníky 2006. Naštěstí to klukům nevadilo a spíše to brali jako získávání zkušeností
a fotbalových dovedností a i když jsme někdy hráli v mladším složení, tak se kluci
vůbec neztratili a hráli vyrovnaně i proti starším klukům a často odešli ze zápasu
vítězně. Celkově v tabulce skončili z jedenácti účastníků okresního přeboru na krásném čtvrtém místě. Jako trenéři máme radost z toho, že se kluci na tréninky těší a
opravdu jen málokdy jsme neměli plnou účast.
Vždy v červnu pořádá firma E-ON deset velkých celorepublikových turnajů pro
desetileté hráče, letos tedy pro ročníky 2007 a mladší. Každého takového jednodenního turnaje se účastní 24 týmů vždy z celého okolí a i z velkých měst. Letos 11. 6.
se tento turnaj konal v Bystřici pod Hostýnem a my jsme naše kluky na tento turnaj
také přihlásili. V turnaji se objevily opravdu zvučné celky – např. Slávia Kroměříž,
Vyškov, Blansko, Přerov... Naši borci se těchto soupeřů vůbec nezalekli a i s těmi
nejlepšími hráli vyrovnaně. Postup ze základní skupiny do finálové dvanáctičlenné
skupiny nám utekl při stejném počtu bodů jen o skóre (o 1 vstřelený gól). Dostali jsme

Starší přípravka:
Horní řada zleva: Chlápek David, Brtníček Filip, Kaluža Jakub, Navrátil Štěpán, Nevřala
Tomáš, Adamec Ondřej. Dolní řada zleva: náš nejmladší fanoušek Jirka Kratochvíl, Krist
Matouš, Vaculík Václav, Červenka Filip, Tomančík Vojta, Kovář Adam a náš brankář
Kratochvíl Matěj. Na fotce chybí fotbalisti – ročníky 2006, kteří byli také členy starší přípravky
– Zmeškal Matěj, Novák Jaroslav, Miškayová Rozárka a Vavrouš Jakub.
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se tedy do bojů o umístění na konečném 13. – 24. místě. Kluci v této další fázi turnaje
hráli skvěle i přesto, že sluníčko nemilosrdně pálilo a už trochu docházely síly. Ze 4
zápasů prohráli jen se Slávií Kroměříž a celkově obsadily konečné 14. místo. Myslím,
že klukům hodně pomáhali naši fanoušci, rodiče i prarodiče našich fotbalistů, kteří
je neúnavně povzbuzovali a hlasitě fandili. Takové turnaje jsou skvělou reklamou na
fotbal, pro kluky je to velká zkušenost, každý účastník turnaje obdržel krásný fotbalový míč a myslím, že ten, kdo viděl finále mezi kluky z Frýdku Místku a Kozlovicemi,
musel být z předvedeného výkonu malých kluků nadšený.
Do další sezóny povedenou starší přípravku trenéři Jan Chlápek a Lukáš Kaluža,
my jako trenéři bychom rádi poděkovali rodičům kluků za jejich podporu a krásné
fandění při zápasech. Klukům přejeme hezké prázdniny a těšíme se na ně někdy
v srpnu, kdy nám začne letní příprava na další sezónu.
Trenéři: Jan Chlápek a Lukáš Kaluža
Mladší žáci
Po dlouhé době strávené v soutěži přípravek jsme v sezóně 2016/2017 vstoupili jako nováček do soutěže mladších žáků, pod vedením Romana Zmeškala a
Ladislava Mařáka. Tým, jehož kapitánem se stal nejzkušenější hráč Lukáš Charvát,
nastoupil v sestavě Honza Mařák, Jarda Novák, Áďa Rozehnal, Kuba Vavrouš, Filda
Brtníček, Laďa Vinklárek, Vojta Hapal, Mira Jakoubek, Matěj Zmeškal a naše jediná
slečna Rózka Miškayová. Po podzimní části, kdy nás zřejmě soupeři podcenili, jsme

Mladší žáci:
Horní řada zleva: Vladimír Vinklárek, Vojtěch Hapal, Jakub Vavrouš, Jaroslav Novák, Adam
Rozehnal, Lukáš Charvát. Dolní řada zleva: Matěj Zmeškal, Filip Brtníček,
Rozárka Miškayová, Miroslav Jakoubek, dole: Honza Mařák trenéři: Ladislav Mařák
a Roman Zmeškal
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skončili se ztrátou pouze jednoho bodu na prvním místě. Nelenili jsme ani o zimní
přestávce a zúčastnili se šesti turnajů, kde jsme se umístili od prvního místa až po
páté. Jarní část soutěže byla už složitější, kdy se na nás soupeři připravili. I tak ale
naši bojovníci vyválčili s jednou prohrou, skórem 129:16, ziskem 50 bodů PRVNÍ
MÍSTO a stali se MISTREM OKRESNÍHO PŘEBORU. Za jejich výkony, bojovnost a
přístup k tréninku jim děkujeme a přejeme hodně štěstí do další sezóny, kde budou
hrát soutěž starších žáků. Děkujeme vedeni fotbalového oddílu TJ Chvalčov, bufetu,
a především rodičům za jejich podporu, vožení na zápasy a neúnavné fandění po
celou dobu.
S velkou hrdostí Roman Zmeškal a Ladislav Mařák
Dorost:
V loňském roce jsme před zahájením soutěže řešili s vedením fotbalového
oddílu otázku přihlášení dorostenců do okresního přeboru. Dorost byl na Chvalčově
naposledy přihlášen v sezóně 2008/2009, zajištění kontinuity pro doplnění mužského týmu svými odchovanci jsme si všichni, kteří se pohybujeme kolem fotbalového
dění na Chvalčově, dali za svůj cíl. Vzhledem k tomu, že většina úspěšného týmu
starších žáků už kvůli věku nemohla zasáhnout do této kategorie a my jsme nechtěli
tento úspěšný tým úplně rozpustit, padlo nakonec rozhodnutí, že dorostence přihlásíme. Věděli jsme, že to mezi staršími ročníky a na větším hřišti nebudou mít kluci
jednoduché. Navíc, abychom měli dostatek hráčů, tak jsme museli domluvit některé
hráče z okolních vesnic, kteří dorost nemají, takže tým doplnili kluci ze Slavkova či
Prusinovic. Hned od prvních zápasů bylo vidět, že zápasy nebudou vůbec jednoduché, hrát proti i o 4 roky starším hráčům je pro každého mladého hráče složité. Tím,
jak zápasů přibývalo, bylo i u kluků vidět, že jejich výkony měly stoupající tendenci a

Dorost :
Horní řada zleva: Tomčík Jaroslav, Šmíd Jakub, Kurfürst Pavel, Macurek Josef,
Mejvald Michal, Dedek Jaroslav, Dostalík Ondřej. Spodní řada zleva: Kužel Josef,
Dostalík Petr, Stella Martin, Pumprla Martin. Ležící: Mrázek David.
Na fotce chybí: Janek Dominik, Měrka Josef, Charvát Lukáš, Ordáň Petr, Kužel Pavel.
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více si věřili. Z celkem 7 účastníků okresního přeboru skončili naši borci na 6. místě
a já pevně věřím, že v další sezóně bude vítězných zápasů jistě více. Během sezóny
jsem poznal, že trénování dospívající mládeže je pěkný oříšek a krotit emoce hráčů
v některých zápasech bylo těžké. Hráči musí mít na mysli, že hrají za tým a svým
jednáním ovlivní snahu celého týmu. Tuto sezónu beru jako velkou zkušenost pro
mne samotného. Klukům přeji krásné prázdniny a mnoho elánu do nové sezóny.
Trenéři: Jakoubek Miroslav, Šmíd Martin
Muži
Uplynulý ročník byl jako na houpačce – po rozpačitém podzimu, kdy jsme střídali
slabé výkony se slušnějšími, jsme skončili na 12. místě. Na jaře přišla krásná série
zisku spousty důležitých bodů, po které jsme byli na vrcholu euforie. Pak rychlý
pád z výšin po čtyřech porážkách v řadě a nakonec pěkná tečka vítězstvím v derby
s Mrlínkem.
Globálně zhodnoceno se jednalo o sezónu úspěšnou. Konečné 6. místo je určitě
velmi slušným výsledkem, na kterém mají zásluhu v první řadě hráči a trenéři, ale
i ostatní činovníci fotbalového oddílu podílející se na chodu zimní přípravy, tréninků,
zápasů a v neposlední řadě také bufetu.
Velký dík našim fanouškům, zejména jejich nejtvrdšímu jádru, za jejich stálou
podporu doma i venku. Jejich uznání, potlesk, někdy ovace a sem tam i kritika jsou
pro všechny velkým povzbuzením.
Vedoucí mužstva: ing. Patrick Cassinelli

Muži:
Horní řada zleva: Kubaník Vladimír, Talach Antonín, Zmeškal Roman, Chlápek Jan,
Balvín Tomáš, Trnčák Miroslav, Vaculík Kamil, Vaněk Milan. Uprostřed zleva: Marek Jakub,
Trňák Jiří, Něstreljajev Filip, Šico Jakub, Kovařík Jiří, Valoušek Milan.
Dole brankářské duo: Perútka Milan, Barot Jaromír.
Na fotce chybí trenér mužstva Zdeněk Trojek a vedoucí mužstva ing. Cassinelli Patrick a
další hráči, kteří jsou součástí tohoto týmu a aktivně působili v uplynulé sezóně: Balvín Jiří,
Pecháček Martin, Škvaridlo Vladimír, Navrátil Michal, Maniš Jaroslav, Jelínek Daniel
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Chvalčovští zahrádkáři
Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. (Tacitus)
Léto budiž pochváleno – ale zahrádkář si potřebuje také odpočinout, vychutnat si
zaslouženou dovolenou, nasbírat nové síly. Stojí pak před velkým dilematem: práce
na zahrádce je pořád mnoho, jak to tu přežijí okrasné či užitkové rostliny…Abychom
mohli v klidu odpočívat, musíme ještě mnohé zařídit.
V květnu proběhlo na Chalupě zahrádkářů kutí kos. Akci podpořily svou účastí
ženy po ukončení májové. Rovněž měly ženy velmi krásné posezení po ukončení
májových za přítomnosti kněze J. Hrudíka z Bystřice p.H. Dík všem, kteří kuli, pomáhali, byli přítomni, aktivně se podíleli na akcích.
Červen a červenec byl začátkem pro zhotovení přípojky plynu, zhotovení rozvodů
areálem, připojení topidel, sporáku, zhotovení skříně pro plyn, odzkoušení, provedení revize a zapojení plynoměru. Přitom jsme také provedli úpravy na elektroinstalaci
v Rajské zahradě. Vše jsme zvládli a poděkování patří všem, kteří pomáhali.
Začátkem června jsme měli v zemském kole soutěže floristiky v Prostějově své
soutěžící a to v žácích: Veroniku Rožnovskou, v juniorech :Kristýnu Urbanovou a
v seniorech: Janu Skotkovou a Renatu Hruboňovou. Jelikož se děvčata umístila na
předních bodovaných místech,postoupila do národního kola v Lysé n.L.
V polovině července proběhlo národní kolo soutěže floristiky v Lysé n. L. při výstavě KVĚTY, kde naši soutěžící vybojovali bronzové medaile. Děkujeme jim za skvělé
umístění a výbornou reprezentaci.
Koncem června proběhla přednáška Libora Bombíka (místní rodák) o Filipínách,
který má manželku z Filipín a žije na Novém Zélandě již 17 roků. Jsme velmi rádi,

Hodová výstava
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že nás seznámil s životem místních
obyvatel. Nejvíce nás zaujalo prostředí, květiny a záběry z jeho vlastní
svatby a také vztah dětí k rodičům.
Povinnost dětí postarat se o rodiče
v pozdním věku.
Na Chalupě jsme uklízeli, myli
okna, stavěli klece pro hodovou
výstavu. Výstavu jsme zvládli, i
když návštěvnost byla menší, program byl ke spokojenosti účastníků,
hudba měla úspěch, rovněž veškerá
zvířátka netrpěla úpalem, horkem,
žízní, hladem. Pouze kozička rohatá
nechtěla být v ohradě a vydala se na
procházku po zahradě, kde si užívala volnosti, svobody, než jsme ji chytili a dali zpět
do ohrady.
Na druhý den jsme měli hodnocení výstavy s malým občerstvením. Další dny opět
úklid. Děkujeme členům, přátelům, kamarádům, známým, kteří nám pomáhali. Bez
vaší pomoci bychom to nedokázali.
Koncem července se zúčastňujeme třídenního semináře pro OOI v Lednici na téma
jádroviny. Prohlédli jsme si výsadby Zahradnické fakulty, provázel nás Ing. Wolf, dále
pak výsadby místního ovocnáře pana Sasky, kde proběhla ukázka letního řezu jádrovin a peckovin. Ukázku provedl odborný instruktor ČZS Ing. Josef Vačkář držitel zlatých nůžek v řezu. Ve Velkých Bílovicích jsme navštívili rodinou farmu AGROSAD, kde

Práce na ChZ – příprava výstavy
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Floristika

pěstují jabloně, hrušně, broskve a meruňky na 150 ha. Samozřejmostí je i velkokapacitní chladírna ovoce s mycí linkou.
Většinu ploch obhospodařují intenzivně s využitím nejnovějších technologií
a mechanizace. Návštěva ovocnářské
farmy pana Buzrly se musela zrušit pro
jeho vážné zdravotní problémy.
Také děkujeme za knihy, které nám
darovali naši členové a příznivci.
Knihovnička Zahrádkáře PIVOŇKY
vyšla jako příloha pro přímé odběratele časopisu ZAHRÁDKÁŘ v srpnovém
čísle. Tradiční venkovské zahrádky si
neumíme představit bez pivoněk. Pivoňky
se pěstují v našich zahradách již od
středověku. Nejprve jako léčivé rostliny
v klášterech, ale brzy zdomácněly mezi
lidem poddaným. Bylo známo několik
okrasných forem včetně plnokvěté pivoňky lékařské. Svědectví o jejím pěstování
můžeme najít ve známém Matthioliho
herbáři z roku 1554. Pivoňky patří plným

Hody
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právem k nejvýznamnějším zahradním rostlinám ozdobným květem. Častěji se sice
setkáme s bylinnými pivoňkami, dřevité pivoňky, i když se jim vyrovnají a v mnohém
je i předčí, se pěstují méně. Pivoňky jsou také tradiční léčivé rostliny. V Číně pocházejí první zprávy o použití pivoněk v medicíně z 2. století před naším letopočtem.
Jako léčivky byly používány i ve starověkém Řecku a Římě, o léčebných účincích
se zmiňuje například Plinius Starší. Podle legendy byl Paion učeň slavného lékaře
Asclepia. Paion znal léčivé rostliny a brzy se v jejich použití vyrovnal, ba předčil
svého učitele. Ten ale na úspěchy žáka žárlil a zosnoval jeho vraždu. Hádes, který
však byl Paionovi vděčný za to, že ho vyléčil, když byl poraněn jedním z Herkulových
šípů, ho po smrti proměnil v rostlinu, která dodnes nese jeho jméno.
Švestka domácí-trnka je stále nejpopulárnější odrůdou slivoně a toto postavení
měla vždy. Jan Říha o ní kdysi napsal: „Jakmile objeví se švestka (domácí) na trhu,
který se jimi celý modrá, ustupuje vše ostatní...a třeba byla slíva nebo renklóda (zrající u nás s ní nebo po ní) sebelepší, nikdo si jí už nevšímá.“ Podobně František Suchý
píše: „Stala se ve všech kulturních zemích tak oblíbenou, že činí mnohem větší počet
stromů než jabloně, hrušně, třešně a jiné druhy stromů dohromady.“
Plody mají výbornou, jemně kořenitou chuť. Jsou vynikající pro přímý konzum,
konzervování, vaření povidel, sušení a samozřejmě pro slivovici. Osud švestky
domácí je totiž spjat s její náchylností k šárce. Kdo ví, „i když se šlechtitelé velmi
snaží vypěstovat odolnou-rezistentní švestku“, zda nám za sto let nezůstanou jen
její obrázky, fota.
Měsícem září začíná doba hojnosti, úrody a hlavně sklizně. Copak je to za
zahrádkáře či zahrádkářku, když v září neoslavuje bohyni plodnosti POMONU. Plné

V rámci soutěže „kutí kos“ sečeme trávu
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bedýnky či koše zeleniny, ovoce, kytice květin, zrající réva, teplé sluníčko a zahrada
je nejen zelená, ale i pestrá listy, plody i květy. To je bohatost, to je krása.
Bohatou sklizeň je nutno oslavit, ale prací. Vždyť nám to radí i moudrý
PLUTARCHOS v Hovorech o lidském štěstí, když nás poučuje o tom, že „zdraví se
nekupuje za zahálku a nečinnost, poněvadž to jsou největší zla spojená s nemocemi“.
A až večer zavřeme oči, dlouho ať se nám zjevují plody zářící rudě, zlatě, modře
i zeleně. Vše voní a život je krásný.
Na co bychom ještě neměli zapomenout:
– zavlažovat
– kontrola napadení škůdci či nemocemi
– letní řez ovocných stromů
– letní sestřih živého plotu
– množení trvalek dělením trsů
– okopání a přihnojení jahodových záhonů
– pravidelné sekání trávníku
– pravidelná sklizeň dozrávajících plodů
– přepichování dvouletek (z dřívějšího výsevu)
– roubování trvalek
– výsev semen

Hody
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Výstavy a příbuzné akce:
Srpen
17.-20.8.
19.8. 17h.
19.-20.8.

FLORA OLOMOUC, LETNÍ ZAHR. TRHY, VYZNÁNÍ RŮŽÍM
Chalupa zahrádkářů: „Jíme houby“ doneste, co najdete
Ratiboř „VÝSTAVA MEČÍKŮ“

Září
2.9. 13h.
5.9. 18h.
23.-25.9.
23.9.
28.9.-1.10.

Chalupa zahrádkářů: „Zahájení moštování, vaření povidel“
Chalupa zahrádkářů: Výbor ZO
Chalupa zahrádkářů: „Výstava ovoce, zeleniny, květin, bylin 2017“
FLORIA Svatováclavské slavnosti 4.r.
FLORIA PODZIM 2017 9.r.

Říjen
3.10. 17h.
5.-8.10.

Chalupa zahrádkářů: Výbor ZO
Olomouc EUROPON 2017 ČZS EVROPSKÁ PŘEHLÍDKA OVOCE
POPRVÉ v ČR
13.10. 17h.
Chalupa zahrádkářů: „Burčákové pozdní odpoledne“
s Mirkovou heligonkou
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 ze Slovenska
27.-30.10.
Chalupa zahrádkářů: Dovoz sadby brambor
28.10.
Degustace brambor
Pár starých pranostik:
Koho bolívá srdce, nechť čichá k bazalkám, a bolest brzy pomine.
Když je mnoho housenek na zelí, vezme někdo koště a mává jím za pohřbem kolemjdoucím, volaje:“Vem s sebou, vem s sebou!“
Když se ovoce česá, má se zpívati, aby se stromu nezastesklo; jinak uschne.
Když je mnoho oříšků lískových, ztratí mnoho panen věneček.
Výbor ZO ČZS Chvalčov
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Historické foto školy
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Než zavřete zpravodaj
Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, za pár dnů začne škola, vstupme tedy do
nového školního roku s humorem ze školních lavic:
- V jídelně v katolické škole děti sedí u stolu spolu se dvěma jeptiškami. Jedna,
která je přísnější, začne kolem posílat košík s jablky a druhá, milejší, mísu se
sušenkami.
„A berte jen jedno, Bůh se kouká!“ Hrozí ta přísná dětem.
Jedna holčička tedy špitne své sousedce:
„Nahrabej sušenky. Bůh sleduje ty jablka!“
-

Učitel říká dětem: „Ten, kdo odpoví na mou další otázku, může jít domů.“
Pepíček vyhodí svou aktovku z okna.
„Kdo hodil teď tu aktovku?“ ptá se rozzlobený učitel.
„Já,“ odpoví Pepíček, „jdu domů.“

-

Pepíčkovi končí prázdniny a vrací se do školy. O dva dny později volá jeho
mamince učitelka s tím, že Pepíček zlobí.
„Tak moment,“ povídá maminka, „měla jsem Pepíčka doma dva měsíce a ani
jednou jsem vám nevolala, když zlobil!“

-

Na co se ptají absolventi vysokých škol:
Přírodní vědy: Proč to funguje?
Technika: Jak to funguje?
Ekonomka: Kolik to stojí?
Humanitní vědy: Chcete k tomu hranolky?

-

Matka telefonuje učitelce: „Prosím Vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve
kterých stojí láhev piva 1,80 korun. Manžel nemohl včera celou noc usnout!“

-

Rozčiluje se učitelka: „Báro, čti! No tak, Báro... Tak ti teda dám poznámku do
žákovské, Báro!”
„Ale já nejsem Bára, já jsem Jana!”

-

No jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla slavná bitva? ptá
se učitelka Heleny.
Nevím.
No přece jako ty.
Cože? Kropáčková?

-

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá žádné znalosti.
Otec připíše: Proto chodí do školy.

-

Žák: „Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou.“ Učitel: „To už je potřetí. Dej mi
ji na stůl, napíšu ti do ní poznámku!“

-

Ptá se profesor studenta: „Co nám můžete říci o vlivu dědičnosti?“
„Když se dítě podobá otci, je to dědičnost. Když sousedovi, je to vliv prostředí.“
49
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Zahrádkáři

Letní kino
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Slovo na konec:
„Dokud budeme generálům platit víc než učitelům,
nebude na světě mír.“

Jan Masaryk
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