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Milí čtenáři,
důvěřuj, ale prověřuj! Tak zní staré dobré české přísloví. A pokud se jedná o různé
podomní prodejce či firmy s nabídkou levnějšího zboží, např. plynu nebo elektriky,
pozměnila bych toto osvědčené přísloví na jednoznačné: nedůvěřuj, nepouštěj do
bytu a hlavně nic nepodepisuj!
Mám za sebou čerstvou zkušenost. Jelikož jsem se stěhovala, bylo potřeba
zrušit dodavatele elektriky a plynu na starém bydlišti a zahájit dodávku na novém.
Po delším vyjednávání jsem se konečně dočkala termínu připojení. A co čert nechtěl,
v kýžený den se u mých dveří objevili dva mladíci a představili se jako zástupci mého
dodavatele. A prý jdou jen zapsat stav elektroměru, protože od nového roku bude
elektrika levnější. Domnívala jsem se, že návštěva těchto terénních pracovníků,
jak se nazývali, má co do činění s ohlášením připojení. Nelíbilo se jim, že jsem je
nepustila do bytu. Nicméně se spokojili s mými dosavadními smlouvami, které si
včetně mého podpisu a čísla bankovního účtu okopírovali do tabletu. Opakovaně
jsem se ptala, zda jsou opravdu od mé firmy, že nemám zájem v žádném případě
měnit dodavatele. Opakovaně tvrdili, že ano, ať se neobávám, že o žádnou změnu
dodavatele nejde. Pravda je, že se mnou žádnou smlouvu podepsat nechtěli. Brala
jsem věc za vyřízenou, když v tom vytáhli sadu žárovek, jako dárek. Jen jim prý mám
podepsat, že jsem žárovky přebrala. Mou námitkou, že žádné žárovky nechci, znervózněli. Mladík mi vysvětloval, že pokud si žárovky nepřeberu, bude muset o mém
důvodu odmítnutí sepsat protokol a jiné složitosti, a že bude daleko jednodušší, když
si žárovky převezmu, a podepíšu, že jsem je převzala. Začínala jsem tušit, že tu něco
nehraje, jen jsem nevěděla co. A pak jsem to uviděla. Protokol o převzetí se tvářil
nevinně, ale byla to smlouva! Mezi řádky zakamuflovaná smlouva o změně dodavatele. Kdybych podepsala, že přebírám žárovky, podepsala bych zároveň smlouvu a
nevěděla o tom. Mladíci odešli naštvaní, a ani se to nesnažili skrýt. Došlo mi, o jak
nechutný podvod se pokusili. Naštěstí jsem nic nepodepsala, ale zneklidňovalo mě,
že si odnesli v tabletu veškeré mé údaje. Zapátrala jsem na internetu, a nestačila
se divit. Podobných zkušeností tam sdílelo mnoho klientů. Někteří něco podepsali,
někteří nepodepsali nic, a přesto jim byla vystavena smlouva, o které vůbec nevěděli.
Časem prostě přišlo oznámení o změně dodavatele. A vyvázat se z takové podvodné
smlouvy není žádná legrace.
Volala jsem na operátora této firmy. Argument, že jsou solidní firma, u které něco
podobného nepřichází v úvahu, mi přišel směšný a argument, že nezodpovídají za
všechny terénní pracovníky, protože je jich moc, mě rozčílil. Kdo jiný by měl za pracovníky zodpovídat než vedení firmy? Zkrátím to, následovalo několik dalších telefonátů, emailové i poštovní korespondence, než jsem byla ujištěna, že na mé jméno
není žádná smlouva vystavena. Ulevilo se mi…
Lidi tak rádi dostávají dárky! V podobných případech ale velký pozor! Někdy je
lepší nějakou věc oželet, protože to nebývá zadarmo! Jsem přesvědčena, že solidní
firmy nemají zapotřebí obcházet byty, sepisovat protokoly u výtahu, či na parapetu.
A jakmile Vám někdo tvrdí, že se musíte rozhodnout hned, je to varovný signál, že
něco není v pořádku. Techniky podvodníků bývají velmi „fikané.“ Proto nedůvěřuj,
nepouštěj do bytu a hlavně nic nepodepisuj!
Tak a nyní se může zdát poněkud cynické přát k Vánocům: milujme bližního
svého. Ale to nevadí, i tak si popřejme. Krásné prožití svátků vánočních, klid a mír
v duši a s veselou myslí do nového roku.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 4. 10. 2017
RO projednala a rozhodla:

•
•
•
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•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•

o tom, že obecní byt v domě č. p. 798 nebude obsazen, bude prozatím jako nouzové bydlení.
že se obec Chvalčov nebude podílet na stavbě trafostanice na soukromých
pozemcích parc. č. 217 a 218/2 v k. ú. Chvalčova Lhota.
o zhotovení plotu u nemovitosti č. p. 3, který bude mít dřevěnou výplň, dle smlouvy.
o zhotovení textilních tašek s logem obce Chvalčov a 500 ks magnetek rovněž
s logem obce.
o opravě místní komunikace v ul. Na Kamenci.
a) a požádá Zlínský kraj, odbor dopravy, o úpravu jízdního řádu u spoje č. 25
s odjezdem z B.p.H. v 14.05 hod na 14.10 hodin.
b) má výhradu u provozování linky 920024 Vsetín-Přerov. Jedná se o provoz
o svátcích a víkendech. Žádáme o zachování linek ve stávajícím rozsahu.
c) že k provozování linky č. 9400941 Vsetín -Přerov nemá výhrady.
d) nemá rovněž výhrady k provozování linky 820141 Zlín-Bystřice pod Hostýnem.
o zadání na zhotovení projektu na opravu ZŠ a MŠ a zhotovení studie na přístřešek za OÚ a na hřiště TJ- přístavba šaten, firmě 97A Zlín.
o právu stavby, do obecních pozemků parc. č. 620/83, 620/88,107/7 a 94, všechny v k. ú. Chvalčova Lhota, na pozemek parc. č. 93/4 v k. ú. Chvalčova Lhota,
který je v majetku pana Kožíška. Vše před plánovanou stavbou rodinného domu.
a schvaluje Dodatek návrhu k využívání Jednotné technické mapy Zlínského
kraje, za cenu 6 000,--Kč.
a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Alpina na prodloužení termínu
dokončení prací na místní komunikaci na Paseky. Jedná se o prodloužení o 10
dnů.
o navýšení příspěvku pro r. 2017 Oblastní charitě z Bystřice pod Hostýnem na
provoz ošetřovatelské služby ve výši 50 000,--Kč.
o zveřejnění záměru na pronájem stánku č. 8 na Sv. Hostýně, na dobu 5 let za
nejvyšší nabídnutou cenu, mimo úhradu za pronájem pozemku, který je 5 000,-Kč ročně.
k ceně za pronájem prostor v kulturním domě bude připočítávána kauce na sklo
ve výši 500,--Kč. Pokud nebude žádné nádobí a sklo chybět, bude kauce vrácena
nájemci.
a schvaluje bezúplatný pronájem klubovny v kulturním domě na konání valné
hromady Tělovýchovné jednoty Chvalčov dne 12. 10. 2017.
a doporučuje ZO odprodat panu Jiřímu Holubovi část obecního pozemku parc.
č. 620/78 o výměře cca 60 m2, kupující bude hradit všechny náklady spojené
s odprodejem.
a doporučuje ZO zařadit do rozpočtu pro r. 2018 požadavek ČSZ Chvalčov
o příspěvek ve výši 70 000,--Kč.
o nákupu mobilního kontejneru - WC pro relaxační tělocvičnu, za cenu 112 tis. Kč
bez DPH od firmy Wsaeko s.r.o.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
informaci o podpisu Smlouvy s Českou poštou na přechod na Poštu partner od
01. 01. 2018.
dar obci Chvalčov od Střední nábytkářské školy z Bystřice pod Hostýnem, kterou
je dřevěná plastika čarodějnice. Bude instalována v areálu před ZŠ a MŠ.
informaci o vzdělávání nových pracovníků obce na KÚ ZK, v rozsahu 15 hodin.
informaci o průběhu návratu odpovědí, od osob oslovených k pozemkovým úpravám.
vyjádření dopravního inspektora ke změně dopravního značení v ul. Na
Chaloupkách směr Obřanská.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 1. 11. 2017
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RO projednala a rozhodla:
a doporučuje ZO zařadit do rozpočtu obce pro r. 2018 příspěvek na činnost pro
Svaz postižených civilizačními chorobami.
a souhlasí s nabídkou pana Milana Charváta na výměnu všech odpočtových
vodoměrů v domech č. p. 772 a 798, v počtu 29 ks za cenu 26 000,--Kč.
a souhlasí s opakovaným stanoviskem odborníka Dopravního inspektorátu
v Kroměříži ke značení jednosměrné ulice spojující ul. Na Chaloupkách a ul.
Obřanskou.
a prozatím odkládá nákup reklamních předmětů s logem Obec Chvalčov, mimo
kalendářů PMR a hrnečků pro „Živý Betlém“.
na návrh České pošty, a.s. ukončit nájemní smlouvu s obcí Chvalčov na pronájem
prostor v budově OÚ k 31.12.2017. Důvod zřízení Pošty partner.
a doporučuje ZO schválit výši odměn neuvolněným zastupitelům v nových částkách od 01. 01. 2018 dle Nařízení vlády 318/2017 Sb.
o kompletní opravě pomníku padlých na Tesáku, včetně vyčištění kamene, opravy
písma, zhotovení nového dláždění z přírodního materiálu. Nové stožáry na vlajky
budou z nerezu. Předběžná cena 95 085,--bez DPH.
a ukládá starostovi dohodnout s ředitelem skládky v B.p.H. odvoz odpadu
z Tesáku, který bude v nádobách na k. ú. Chvalčov.
o prodloužení doby opravy veřejného osvětlení v ul. Na Kůtku, Dědina, Cigánov
až po Obřanskou o 4 měsíce z důvodu navýšené kapacity oslovených dodavatelů.
a opravu šaten TJ a oprava střechy s fasádou na KD bude přesunuta do investic
r. 2019.
a zamítá příspěvek na opravu Babyboxu ve Zlíně.
o úhradě faktur za projekt na opravu ZŠ a MŠ ve výši 79 300,--Kč, včetně pasportu. Projekt na opravu hřiště TJ ve výši 57 900,--Kč a cena přístřešku za OÚ
45 500,--Kč. Všechny projekty zhotovilo Studio 97A ze Zlína.
a doporučuje ZO schválit příspěvek na činnost pro r. 2018 pro Oblastní charitu
v Bystřici pod Hostýnem ve výši 120 000,--Kč.
o prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou paní J. Kunčové do 31.12.2018.
a doporučuje ZO požádat o pozemkové úpravy v k. ú. Chvalčov a Chvalčova
Lhota.
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a v souvislosti s novelou zákona č. 320/2001 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve smyslu zákona č. 250/2001 Sb. o finanční kontrole, projednala RO Chvalčova způsob provádění kontroly u zřízené příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Chvalčov. Bude nahrazen veřejnoprávní kontrolou prováděnou zřizovatelem.
o rozložení pracovní doby Pošty partner v obci Chvalčov od 01.01.2018.
a doporučuje ZO poskytnout pro r. 2018 TJ Chvalčov, o neinvestiční dotaci na
činnost ve výši 120 000,--Kč.
a doporučuje do rozpočtu pro r. 2018 zařadit požadavek o neinvestiční dotaci
Centra pro seniory Zahrada v B.p.H. ve výši 80 000,--Kč.
zveřejnit záměr p. Terézie Dočekalové o odprodej a směnu pozemku v k. ú.
Chvalčova Lhota.
o opravě bytových kójí za nabízenou cenu p. Jiřího Kovaříka ve výši 17 940,--Kč.
o pronájmu prodejního stánku č. 8 na Sv. Hostýně za cenu 22 000,--Kč, ročně +
úhrada pronájmu pozemku ve výši 5 000,--Kč, panu Jiřímu Hradilovi z Lýsek na
dobu 5 let.
a doporučuje ZO odkoupit pozemek parc. č. 620/81 o výměře 7m2 v k. ú.
Chvalčova Lhota ostatní plocha, který je zastavěn MK, od p. Hany Michlíčkové.
Všechny náklady platí obec.
Dále doporučuje odkup pozemku parc. č. 620/154 o výměře 25 m2, ostaní plocha
v k. ú. Chvalčova Lhota od p. Renaty Fojtíkové. Pozemek je rovněž zastavěn MK.
Všechny náklady hradí obec.
a pověřuje místostarostku p. Jiřinu Hurtovou vedením školské a kulturní komise
do konce volebního období.
a doporučuje provést směnu obecního pozemku parc. č. 343/4 o výměře 9 m2,
orná půda a část pozemku parc. č. 620/14 a 620/1 o výměře 16 m2, ostatní plocha, za pozemek parc. č. 620/153, který má výměru 27 m2, ostatní plocha. Obec
uhradí p. M. Bílé 11 m2 za cenu 200,--Kč za m2. Všechny pozemky jsou v k. ú.
Chvalčova Lhota. Náklady na směnu a odprodej hradí účastníci na polovinu.
RO bere na vědomí:
kontrola usnesení z minulého jednání bez výhrad.
starosta informuje o tom, že obec stále nemá vyjádření Povodí Moravy ke stavebnímu povolení na úpravu prostranství před Chalupou zahrádkářů.
předložený rozpočet pro r. 2018 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ve výši
1 700 000,--Kč.
starosta informuje, že naše zásahová jednotka poskytla pomoc při 7 škodních
událostech při velkém větru o víkendu 28 a 29. 10. 2017. Sama má škodu ve výši
cca 40 000,--Kč.
pracovat s navrhovaným rozpočtem ve výši 24 200 000,--Kč pro r. 2018.
RO ukládá:
starostovi oslovit 3 zájemce o zhotovení projektové dokumentace na opravu místní komunikace v ul. Pod Hostýnem, Pod Matůškem a Kroužky až po ul. Novou.
6

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 21. 11. 2017
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Zastupitelstvo obce projednalo
a schvaluje program jednání.
a schvaluje volbu ověřovatelů zápisu, jmenování sčitatele hlasů a zapisovatelů.
a schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 21.09.2017 do 21.11.2017.
a rozhodlo o podání žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž, o provedení komplexních pozemkových
úprav na obou katastrech Obce Chvalčov, (k.ú. Chvalčov i Chvalčova Lhota).
a schvaluje plán investičních a údržbových akcí pro rok 2018.
a rozhodlo o zveřejnění projednaného návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
a rozhodlo o zveřejnění projednaného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
na rok 2020.
a schvaluje odměňování členů zastupitelstva obce s účinností od 01.01.2018 na
základě novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (viz zákon č. 99/2017 Sb.) dle vládního nařízení č. 318/2017
Sb. Neuvolněným členům RO měsíčně náleží 6 136,00 Kč, předsedům výboru
nebo komise 3 068,00 Kč, členům výboru ZO a členům komisí 2 557,00 Kč a
neuvolnění členové ZO obdrží odměnu 1 534,00 Kč.
a schvaluje příspěvek na zvýšené náklady v souvislosti s matričními obřady pro
uvolněné zastupitele ve výši 2 000,00 Kč měsíčně s platností od 1.1.2018.
a schvaluje odkup pozemku parc. č. 620/119, druh ostatní plocha, v k. ú.
Chvalčova Lhota o výměře 50m2 od paní Jarmily Kubaníkové, do majetku obce
za cenu 200,00 Kč za 1 m2. Náklady spojené s odkupem bude hradit obec.
a schvaluje směnu obecního pozemku parc. č. 343/4, druh orná půda, a části
pozemků parc. č. 620/140 a 620/1, druh ostatní plocha, o celkové výměře cca
16 m2, za pozemek parc. č. 620/153, který má výměru 27 m2, ostatní plocha,
majitelkou je p. Marie Bílá. Všechny pozemky jsou v k. ú. Chvalčova Lhota. Obec
uhradí p. Bílé 11 m2 za cenu 200,00 Kč za m2. Náklady spojené se směnou a
odkupem hradí účastníci, každý polovinu.
a schvaluje odkup od p. Renaty Fojtíkové pozemku parc. č. 620/154, v k. ú.
Chvalčova Lhota, o výměře 25 m2, ostatní plocha, do majetku obce Chvalčov, za
cenu 200,00 Kč za m2. Náklady spojené s odkupem hradí obec.
a schvaluje odkup pozemku od p. Hany Michlíčkové, parc. č. 620/81v k. ú.
Chvalčova Lhota, o výměře 7 m2, ostatní plocha, za cenu 200,00 Kč/m2. Náklady
spojené s odkupem hradí obec Chvalčov.
a schvaluje odprodej části obecního pozemku parc. č. 620/78 v k. ú. Chvalčova
Lhota o výměře cca 60 m2 manželům Jiřímu a Daně Holubovým za cenu 200,00
Kč za m2. Náklady spojené s vkladem do KN hradí žadatelé.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 19/2017 ze zasedání ZO Chvalčov dne 21.09.2017.
informace o změně volební místnosti při konání prezidentských voleb z důvodů
plesové sezony v KD. Volební místnost bude v budově Obecního úřadu.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 22. 11. 2017
RO projednala a rozhodla:
• o podpisu Dodatků k nájemním smlouvám s firmou SALIX MORAVA a.s. se
sídlem v Moštěnici. Smlouvy obsahují zvýšení úhrady za pronájem orné půdy
o 100,--Kč ročně na obou katastrech obce Chvalčov po dobu 10 let.
• a nebude hradit firmě Energie Pro „smluvní pokutu“ ve výši 84 756,93 Kč. Důvod
neúhrady pošle prostřednictvím Advokátní kanceláře HSP partner.
• o zhutnění účelových komunikací v Lázních a v chatové oblasti na Pasekách.
• a povoluje vstup na pozemek parc.č. 364/8 v k.ú. Chvalčova Lhota, kde bude
Krajský úřad Zlínského kraje provádět úpravu porostů.
• a schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chvalčov“ . Hodnoceny byly 3 nabídky. Nejnižší nabídka byla od firmy P-ELEKTRO s.r.o., Kamenec 1685, 768 61
Bystřice pod Hostýnem s cenovou nabídkou 544 709,15 Kč. RO ukládá starostovi
podepsat smlouvu s dodavatelem.
• o zveřejnění záměru a doporučení ZO na odprodej a pronájem částí obecních
pozemků p. Ing. Lucii Zlámalové. Obec odprodá části pozemků parc.č. 185, 1126ostatní plocha a parc.č. 881/1 lesní pozemek o celkové výměře cca 107 m2, v k.ú.
Chvalčov. Obec odkoupí část pozemku parc.č. st. 148 o výměře cca 18 m2. Obec
pronajme p. Ing. Zlámalové části obecního pozemku parc.č. 1126 cca 102 m2. Na
odprodeje musí být vypracován GP. Cena za m2 je 200,--Kč. Všechny náklady
hradí účastníci na polovinu.
• o zveřejnění a dop.2 ZO na odprodej části obecního pozemku parc.č.620/130
o výměře cca 58 m , ostatní plocha, v k.ú. Chvalčova Lhota p. Aleně Marconi, za
cenu 200,--Kč za m2. Musí být vypracován GP. Náklady spojené s odprodejem
hradí kupující.
ZO na odprodej části obecního pozemku
• o zveřejnění záměru a doporučení
parc.č. 620/78 o výměře 1m2, pozemek parc.č.. 67/4 o výměře 30 m2, ostatní
plocha. Oba pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. A obec dále zveřejní pronájem pozemku parc.č. 620/157 o výměře cca 23 m2 a dále z pozemku parc.č. 67/3
zahrada výměru cca 67 m2. Na části obecního pozemku musí být GP. Vše pro
majitele domu RD č.p. 524, kterými jsou Ing. Jaroslav Mozola, Jana Kouřilová a
Augusta Mozolová. Prodej i nákup pozemků budou hradit účastníci na polovinu.
Cena bude za m2 200,--Kč. Směnou, odprodejem a pronájmem, dojde k narovnání majetkoprávních vztahů.
část
• a doporučuje zveřejnit a následně doporučuje ZO odprodat p.Ing. Mozolovi
obecního pozemku parc.č. 620/1 ostatní plocha o výměře cca19 m2 a odkoupí
od jmenovaného cca 15 m2 parc.č. 620/138, ostatní plocha. Oba pozemky jsou
v k.ú. Chvalčova Lhota. Cena prodeje i koupě je 200,--Kč za m2. Náklady budou
hrazeny na polovinu.
záměru na odprodej části obecního pozemku parc,č.
• a souhlasí se zveřejněním
273/14 cca 194 m2 a z pozemku parc.č. 282/5, ostatní plocha cca 64 m2, paní
Jarmile Chytilové, manželům Vrhelovým odprodá obec 14 m2 z pozemku parc.č.
282/5. Všechny pozemky jsou v k.ú. Chvalčova Lhota. Obec Chvalčov odkoupí do
svého majetku pozemek parc.č. 207/3 o výměře 67 m2, orná půda a pozemek parc.č.208/5 o výměře 106 m, orná půda. Oba pozemky jsou v majetku J. Chytilové,
v k.ú. Chvalčova Lhota. Dále obec odkoupí do svého majetku od Jiřího a Pavlíny
Chytilových cca 25 m2 z pozemku parc.č. 273/7, trvalý travní porost. Od Roberta
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•

Chytila odkoupí z parc.č. 698 a parc.č. 273/9 cca 168 m2. Všechny pozemky jsou
v k.ú. Chvalčova Lhota. Nutno vyhotovit GP. Všechny náklady budou hrazeny
stejným dílem všech účastníků. RO doporučuje ZO schválit.
a souhlasí se zveřejněním odprodeje pozemků je na žádost p. Terézie Dočekalové,
rovněž se týká narovnání majetkoprávních vztahů. Obec odprodá žadatelce část
obecního pozemku parc.č. 371/1, ostatní plocha, dle GP vznikly pozemky parc.č.371/45 o výměře 45 m2, 371/46 o výměře 15 m2, tyto pozemky jsou ostatní
plocha a st. 538 o výměře 7 m2 zastavěná plocha. Všechny jsou v k.ú. Chvalčova
Lhota. Obec smění s žadatelkou z pozemku parc.č. st. 62/1 a st. 62/2, celkem
5 m2, vznikl pozemek parc.č. 700 ostatní plocha. Náklady se směnou a odprodejem bude hradit žadatelka. RO doporučuje ZO záměr schválit.
Zapsala: Jiřina Hurtová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
  na tomto místě bývá každoročně stručné shrnutí obecních novot a událostí za
uplynulý rok, tentokrát 2017:
Pokud se investičních a údržbových staveb týče, plán stanovený na počátku roku
byl splněn z velké části. Venkovní relaxační tělocvična má instalované nové herní
a cvičební prvky pro všechny věkové kategorie. Obnovený je i mobiliář na dětském
hřišti za kulturním domem. Budova Základní a Mateřské školy včetně tělocvičny a
denního stacionáře pro starší spoluobčany je napojena na nezávislý zdroj elektřiny.
Jak již jsme se přesvědčili, při výpadku elektrické energie samočinně nastartuje
motoragregát, škola může svítit, topit i vařit bez starostí, které výpadek el. energie
obvykle přináší. V případě potřeby může zejména školní kuchyně fungovat nezávisle i pro veřejnost. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Na Kůtku, Dědina
a Na Říce probíhá nyní, hotovo bude do konce roku. Práce provádí firma P-Elektro
z Bystřice pod Hostýnem, vítěz výběrového řízení. Byla dokončena Změna č. 1
Územního plánu Chvalčov. Dotace od Zlínského kraje je již vypořádána a peníze jsou
na obecním účtu. Nejnákladnější opravy letošního roku byly rekonstrukce komunikací v ulici Dědina a Na Kůtku, dále v ulici Paseky a ve spojovací uličce „U Zuzan“.
Součástí stavby byly i opravy domovních sjezdů. Ve spodní části ulice Na Kamenci
je nový povrch vozovky po dostavbě plynu a vodovodu. Oproti původnímu plánu byly
opraveny pomníky padlým na Tesáku a Olgy Bardinové. Obec zakoupila rodinný
dům č.p.122 včetně pozemku pro rozšíření zázemí jednotky požární ochrany a SDH.
Kromě staveb byly zhotoveny projektové dokumentace na opravu kulturního
domu, na dostavbu šaten na fotbalovém hřišti, přístřešek na dvoře za obecním
úřadem, na sociální zázemí k relaxační tělocvičně a na rozsáhlejší opravu vnitřních
prostor školní budovy. Projekty na Kulturní centrum pod Kozincem a na „Cyklopoint
na Říce jsou v závěrečném řízení na Stavebním úřadě v Bystřici p.Host.
Nepodařilo se vyřídit stavební povolení na nový povrch prostranství před chalupou zahrádkářů a na úpravu křižovatky ulic Nová - Vsetínská. Obě stavby budou
uskutečněny ve II. čtvrtletí příštího roku. Značný důraz je kladen na vzhled a úklid
obce.
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Výkupy pozemků neprobíhaly tak rychle, jak bychom si přáli, nicméně většina
pozemků v ulicích Pod Hostýnem, Pod Matůškem, Chrástka a Kroužky je již ve vlastnictví obce. Ve výkupech, směnách a prodejích pozemků v rámci nápravy nedostatků
v majetkové držbě došlo k výrazné úspoře obecních financí.
Došlo k obměně obsazení obecního úřadu, přibyla pracovnice na opatrovnictví,
došlo k přerozdělení jednotlivých agend. Obec přebírá od počátku příštího roku poštu
formou projektu Pošta-partner.
Obec plní své závazky a povinnosti v opatrovnictví, sociální péči, přispívá na
činnost společenských organizací, udržuje vliv v Místní akční skupině Podhostýnska
i v Podhostýnském mikroregionu, podílí se na projektu Bílé stopy Podhostýnska i na
údržbě rozhledny na Kelčském Javorníku. Dobrých výsledků obec dosahuje ve sběru
a třídění odpadu, což umožňuje držet stále nízké ceny za svoz odpadu komunálního.
Bohatý kalendář kulturních a společenských akcí je naplněn, tradiční akce jsou
oblíbené a hojně navštěvované i přespolními. V letošním roce přibyl úspěšný projekt
letního kina, který obec podpořila a zaštítila.
Hospodaření obce je stále bez dluhu, je vytvořena finanční rezerva na II. etapu
opravy kulturního domu v příštím roce.
Tato rekapitulace není vychloubáním, pouze soupisem běžné činnosti obce a
obecního úřadu za uplynulý rok. Jsou také různé nedokonalosti či opomenutí, mnoho
problémů by šlo řešit jiným způsobem. Nedá se vyhovět každému požadavku každého jednotlivce. Rozhodně však nechybí vůle vycházet vstříc potřebám občanů.
Práci zastupitelstva i zaměstnanců obce a obecního úřadu, všech komisí a
výborů, by nebylo možné vykonávat bez většinového souhlasu obyvatel, bez dobré
součinnosti a dobrých vztahů se Základní a Mateřskou školou, jednotkou požární
ochrany, bez spolupráce a důvěry společenských organizací a podnikatelů i všech,
kterým záleží na prostředí a dobrém jménu obce, ve které žijí.
Chtěl bych všem poděkovat za odvedenou práci a podporu obce v uplynulém
roce.
Jménem obecního zastupitelstva, zaměstnanců obce Chvalčova i jménem
svým přeji všem občanům a obyvatelům obce radostné prožití Vánoc a hodně
zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2018. Přeji všem, aby příští rok byl dobrý,
bezpečný a plný splněných přání.
Ing. Antonín Stodůlka

Řady chvalčovských občanů opustili:
Anna UHŘÍKOVÁ

91 let

Vlastimil CHALOUPKA

85 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

10

Uzavřená manželství:
Ludvík KROČIL  
Pavla KŘIKLAVOVÁ
Milan OBRTLÍK
Pavla KONEČNÁ
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.

Podzimní vítání občánků
V sobotu 4. listopadu 2017 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 31. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavily 4 rodiny se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Veroniku
Kechnerovou, Alžbětu Bartošovou, Šimona Křenka a Karolínu Volkovou.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěly
děti z pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný
hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská, matrikářka OÚ Chvalčov

Veronika Kechnerová

Alžběta Bartošová

Šimon Křenek

Karolína Volková
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Z naší obce
Volba prezidenta České republiky

V pátek dne 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 13. ledna
2018 od 8 hodin do 14 hodin se v budově obecního úřadu ve Chvalčově uskuteční VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem konání voleb.  
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Případné II. kolo volby proběhne ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Volič obdrží
lístky pro II. kolo volby až ve volební místnosti ve dny voleb.

Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb
do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
které se konaly ve dnech 20. – 21. října 2017
Okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
konané ve dnech 20. -21. 10. 2017 pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
zapisovatelka:
Andrea ZÁBRANSKÁ
předseda:
Veronika MIŠKAYOVÁ
místopředseda:
Mgr. Josef MATELA
členové:
Stanislav DOLEŽEL (KSČM)
Michaela FOJTÍKOVÁ (Svobodní)
Michaela JURÁŠKOVÁ
Soňa KABÁTOVÁ (REAL)
Lenka MIKALOVÁ (Piráti)
Marek SEDLAŘÍK (SPD)
Viera SEDLAŘÍKOVÁ
Ing. Hana SVOBODNÍKOVÁ a
Jarmila TRŇÁKOVÁ (ČSSD).

Starosta obce Antonín Stodůlka

Příprava voleb
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Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali
funkci v souladu s ustanovením § 14 e,
zákona č. 247/1995 Sb., (zákon o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů).
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
PČR ve volebním okrsku Chvalčov:
Počet osob, zapsaných do výpisu
ze seznamu voličů:
1397
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky:
862
Počet odevzdaných platných
úředních obálek:
862
Počet platných hlasů ve volebním
okrsku celkem
858

První voliči

K volbám do zastupitelstva kraje se dostavilo 61,70 % voličů.

Pořadí jednotlivých volebních stran včetně počtu platných hlasů:
umístění
politické
strany
v okrsku

název strany

počet odevzdaných
platných
hlasů celkem

%

vylosované číslo
politické
strany

1.

ANO 2011

278

32,40

21

2.

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD)

164

19,11

29

3.

Občanská demokratická strana

98

11,42

1

4.

Česká pirátská strana

53

6,17

15

5,

Komunistická strana Čech a Moravy

53

6,17

8

6.

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

49

5,71

24

7.

Česká strana sociálně demokratická

42

4,89

4

8.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

39

4,54

7
9

9.

Strana zelených

20

2,33

10.

TOP 09

19

2,21

11.

Strana svobodných občanů

17

1,98

12

12.

REALISTÉ

7

0,81

26

13.

Občanská demokratická aliance

6

0,69

14

14.

Strana Práv Občanů

4

0,46

30

13

15.

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu
EU – peníze občanům

3

0,34

10

16.

Řád národa – Vlastenecká unie

2

0,23

2

17.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1

0,11

28

18.

Dobrá volba 2016

1

0,11

22

19.

Referendum o Evropské unii

1

0,11

19

20.

CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

1

0,11

3

21.

SPORTOVCI

0

0,00

27

22.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa Miroslava Sládka

0

0,00

23

23.

Blok proti islamizaci – Obrana
domova

0

0,00

13

24.

Radostné Česko

0

0,00

6

858

100,00

Celkem

Zprávičky z KCR DOMINO
Podzim byl v Dominu ve znamení nových kroužků, nových dětí a rodičů. Vše se
rozběhlo a dnes jsou kroužky plně obsazeny. Před námi jsou poslední týdny tohoto
roku, kdy nás čeká ještě spousta akcí.
S paní Lenkou Kalužovou budeme mít setkání na téma STRAVA V ZIMĚ, ANEB
JAK POVÝŠIT VÝVARY NA LEKTVARY, doplněnou ochutnávkou zdravých a fakt
dobrých jídel. Pro velký zájem bude toto setkání ve dvou termínech 30.11. a 7.12.
vždy od 16:00 hod.
Dále se těšíme ve středu 6. 12. v 16:30 hod. na pravidelnou návštěvu Mikuláše
v doprovodu andělů.
Opravdu vánoční atmosféru si užijeme ve středu 20. 12. od 16:00 hod. při
VÁNOČNÍM LADĚNÍ. Odpoledne je určené pro rodiče s dětmi. Společně si zazpíváme koledy, poslechneme vánoční příběh, vyrobíme malé vánoční dekorace a
ochutnáme voňavé cukroví.
V novém roce budeme otevírat další Klubíčko - cvičení pro rodiče s dětmi od
1 roku. Bližší informace budou ještě upřesněny.
Přeji vám toto období dlouhých nocí a krátkých dnů prožité ve světle krásných
vztahů, dětských radostí i příležitosti na malá zastavení a prožívání vděčnosti. Přeji
vám dobré vykročení do nového roku 2018 a každý den dost sil k zvládání všeho,
co vás čeká.
Elen Egerová
14

Zprávy ze stacionáře
Dobrý den, chtěla bych vás informovat o činnosti Denního stacionáře pro seniory.

Den Charity
Dne 27. září proběhl u příležitosti Dne Charity v denním stacionáři pro seniory Den
otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost si od 14:00 hodin prohlédnout zmodernizované prostory za provozu a informovat se o službě. Díky počasí, které nám opět
přálo, bylo následné posezení se skupinou Zpátečníci velmi podařené.
Příjemné odpoledne ukončila děkovná mše v kostele sv. Jiljí za živé i zemřelé
klienty a pracovníky Oblastní charity.

„AKTIVITY“
pořádáme pro aktivní seniory, kteří mají zájem scházet se s vrstevníky, trávit dopoledne při zajímavých rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, cvičení
nebo jezdit na výlety. Setkáváme se každé úterý v 9:00 hod v Denním stacionáři
ve Chvalčově.
Tento měsíc jsme zahájili již 4. rok naší činnosti. Protože se nám líbí povídání
o cestování, rozhodli jsme se zavést každé první úterý v měsíci pravidelné besedy.
Vítán je každý, kdo rád poznává nová místa, chce se s námi podělit o zážitky nebo
se jen tak zasnít… Začali jsme ve velkém stylu s Mgr. Pavlem Malénkem promítáním
fotografií spojených s velmi zajímavým výkladem o cestě po Jordánsku.
Další týden jsme si na magnetické tabuli poskládali obrázek lidského těla a formou hry procvičili jednotlivé části našeho těla. Nevěřila jsem, jak humorně jde tento
způsob cvičení provádět. Klienti i návštěvníci naší dopolední kavárničky mě neustále
překvapují.
Dopoledne 17. října jsme si společně s Pharm.Dr. Marií Vylíčilovou z Lékárny
SALVIA připomenuli pravidla ze života s DIA omezením. Při povídání jsme se snažili
poradit, jak tomuto onemocnění předcházet a doporučit, jak pečovat o tělo.

Beseda s Pharm.Dr. Marií Vylíčilovou
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Posezení v DSS

Ve zdravovědě jsme pokračovali. Konkrétně na téma „ Jak pečovat o nohy nejenom u diabetiků“. Čerpali jsme z odborné literatury i z vlastních zkušeností. Ukázali
jsme si, jak poznat správnou zdravotní obuv i jaké jsou zdravotní pomůcky.
A protože už bylo vážných témat dost, poslední týden jsme se věnovali podzimní
výzdobě. Každý rok je inspirace jiná. Vyrobili jsme si stínové papírové lampičky na
čajovou svíčku. Rozvinuli jsme fantazii a výsledek nás potěšil.
I touto cestou znovu děkuji p. Malénkovi, se kterým se uvidíme již další měsíc a
p. Vylíčilové za čas strávený u nás.
Vladimíra Procházková

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše
školička

Stromy jsou bez listí, sluníčko je zubaté,
dokonce se objevily první sněhové vločky.
Příroda se ukládá k zimnímu spánku… V naší
školce je ale stále živo.
Nové děti už si zvykly na prostředí školky,
nové situace a našly si kamarády. V plném
proudu jsou doplňkové činnosti – Metoda dobrého startu a Pískání pro radost i zájmové aktivity – Angličtina.
Máme za sebou:
• Divadelní představení „Včelí medvídci“
v Bystřici pod Hostýnem v kinosále Sušil.
• Vyhodnocení sběru papíru – děti MŠ nasbíraly celkem 681 kg
16

Netradiční hudební nástroje

Kloboukový den

•
•
•
•

Návštěvu pana Martina Sklenáře, který nám ukázal a zahrál na netradiční hudební nástroje z různých koutů světa.
Zapálení svíček u Pomníku padlých
Návštěvu logopedky paní Mgr. Martiny Kaderkové
„Kloboukový den“ – děti přišly s nejrůznějšími klobouky, se kterými se prošly po
přehlídkovém molu, tančily, soutěžily

Keramika s panem Švehlíkem
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Čertovský den

•
•
•
•
•

Výstavu prací našich dětí na „Adventní inspiraci“ v kulturním domě
Tvoření z keramické hlíny pod vedením pana Zdeňka Švehlíka
„Větrníkový den“ – celorepublikový projekt zaměřený na děti nemocné cystickou
fibrózou
Čertovský den plný her a soutěží
Vystoupení dětí na Mikulášském odpoledni v kulturním domě

V prosinci nás čeká:
Vánoční tvoření pro děti a jejich rodiče
Vánoční koncert v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
Posezení u stromečku, rozbalování dárků a zpívání koled

•
•
•

V lednu 2017 ZŠ a MŠ Chvalčov zahájila projekt EU Šablony 2016. V rámci tohoto
projektu:
• je od 1. 2. 2017 zřízena pracovní pozice chůvy v mateřské škole a zároveň školního asistenta v základní škole ( Kateřina Žůrková )
• od prosince do konce školního roku se ve školce budou realizovat Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a Vzdělávání učitelek
v oblasti čtenářské pregramotnosti a speciálních potřeb žáků (inkluze)
Protože výchova a vzdělávání dětí do 3 let má svá specifika a pozice chůvy je
velmi důležitá, usilujeme o prodloužení této pozice (zároveň i školní asistentky) do
30. 6. 2017 prostřednictvím finanční podpory ze strany zřizovatele. EU projekt ji
zaručuje pouze do 30. 4. 2018, resp. 31. 1. 2018.
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Další aktuální informace najdete vždy na www.zschvalcov.cz, nebo na vývěsní
tabuli před budovou základní a mateřské školy.
Jménem kolektivu učitelek MŠ přeji všem klidné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí a hlavně pevné zdraví v nadcházejícím roce.
Veronika Miškayová

Základní škola
"Správná slova"
Najít, napsat to správné slovo či několik slov o naší škole není jednoduché. Jsme
stále aktivní, jsme stále v pohybu. V měsíci říjnu zahájily činnost jednotlivé zájmové
aktivity. Žáci vaří, tvoří ze dřeva nebo z hlíny, zpívají, hrají na flétnu, sportují.
Ani ve sbírání a prohlubování vědomostí nezahálíme. Je za námi první čtvrtletí
školního roku. Princezny a rytíři z Pastelkového království (naši prvňáci) se ve škole
pomalu rozkoukali, začali psát perem a brzy je čeká slavnostní předávání slabikářů.
Žáci čtvrtého ročníku absolvovali první část výuky dopravní výchovy na dopravním
hřišti v Loukově.
Také děti z ostatních ročníků plní své povinnosti. Jak moc jsou svědomití, pilní,
zodpovědní.....to vše jim jistě zúčtoval Mikuláš. I letos proběhla Mikulášská besídka, na které pro potěšení rodičů, prarodičů, kamarádů i bývalých žáků naší školy
vystoupily děti z MŠ a ZŠ Chvalčov. Pěvecký sbor nás vánočně naladil a zazpíval
„v novém kabátě“. Díky šikovnosti paní Kovaříkové kluci oblékli vestičky a děvčata
šatové sukýnky.

Beseda s překladatelem V. Kadlecem
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Mikulášská besídka – děti z MŠ

Žáci z čtenářského klubu navštívili Městskou knihovnu v Bystřici pod Hostýnem.
Setkání bylo plné rýmů a šprýmů pro mladší čtenáře. Starší děti se seznámily
s autorem pohádkových postav Rumcajse, Křemílka a Vochomůrky, Víly Amálky.
Ano, hádáte správně, s Václavem Čtvrtkem.
Bojíte se rádi? Třeba kostlivce ve skříni? Strašidla pod postelí? Příšery za oknem?
Představte si, že Filín Fidla se nebojí právě jenom těchto věcí. Ze světa kolem má
panický strach. I návštěva parku se v jeho očích zdá jako děsivá hrozba. Nebojte
se, takového strašpytle ve škole nemáme. Filín je kluk ze stejnojmenné knihy, kterou
přeložil Vratislav Kadlec. Děti z Čtenářského klubu měly možnost   s tímto překladatelem besedovat. Děkujeme panu Kubaníkovi, který nám toto zajímavé setkání
zprostředkoval.
A když pohladíme duši, nesmíme zapomenout na tělo. Fyzičku našich žáků
prověřil zkušený trenér oddílu házené z Bystřice pod Hostýnem pan Marek Liška.
Tréninková část i turnaje jsou rozděleny do dvou období. V Mikulášském turnaji
budou bojovat žáci 2. a 5. ročníku. Jarní část tréninků a účasti na turnaji bude věnována dětem 3. a 4. ročníku.
I v letošním roce výstavu Adventní inspirace zahájil školní sbor pod vedením Mgr.
Aleny Konečné. Výtvarnou prezentaci žáků naší školy měla pod palcem Mgr. Alena
Martínková, která svojí kreativitou opět dokázala probudit v dětech uměleckou duši.
Dětská duše ráda pomáhá. O tom jsme se opět přesvědčili při podzimním sběru
starého papíru. Celkem děti nasbíraly 4 tuny papíru. Děkujeme všem, kteří do sběru
přispěli.
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Mikulášská besídka

Nacházíme se v období adventu. Většina z nás má zvláštní pocit těšení, očekávání, ale i potřebu vánočního úklidu, pečení cukroví. Přejeme Vám všem pohodové
Vánoce. Mějte čas na sebe a své blízké. Ať prožijete něco pěkného s těmi, které
máte rádi.
Mgr. Martina Chvatíková

Co se děje v Klubu rodičů
Klub rodičů ZŠ Chvalčov, z.s. pracuje na plné obrátky.

•
•
•
•
•

Byl zvolen nový Výbor KR pro školní rok 2017/2018
V úterý 31.10. 2017 proběhl další ročník DÝŇOVÁNÍ. V podvečer se před školou
rozzářila spousta krásných dýní. Děti si z dílničky odnesly duchy, netopýry a ozdobená strašidelná brčka. Rodičům i dětem děkujeme za jejich výtvory.
Maminky napekly, nazdobily a všem dětem základní a mateřské školy udělaly
na Mikulášské odpoledne krásné balíčky plné perníčků a sušených jablíček.
Děkujeme všem maminkám, které si našly čas.
Srdečně všechny zveme na tradiční DISCOPLES s filmovou tématikou, který se
uskuteční v pátek 26.1.2018 od 20 hodin v kulturním domě.
Všechny děti se můžou těšit na další KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu
10. 2. 2018 od 14,30 hodin v kulturním domě.
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Různé
Změna jízdních řádů
Obec upozorňuje na změnu autobusových jízdních řádů, která bude v platnosti od 10. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že předpokládáme snížení počtu odjezdů
z obce Chvalčov, sledujte prosím vývěsní tabule a zveřejněné nové jízdní řády.
Obec se podílela na připomínkování autobusových jízdních řádů, ale neúspěšně.
Provozovatelé poukazují na malou vytíženost spojů a svá rozhodnutí zdůvodňují
jejich neekonomickým provozem.
Počet pracovníků obecního úřadu
V poslední době se zvyšuje počet dotazů, proč je na úřadě „tolik úředníků“. Jen
pro informaci občanů: Ing. Hana Svobodníková je účetní obce. Andrea Zábranská
je matrikářka, má na starosti evidenci obyvatel a vymáhání poplatků. Božena
Měchurová Studená přebrala agendu odpadového hospodářství a opatrovnictví.
(Opatrovnictví je nově zřízené pracovní místo, plně hrazené státem. Osm let bylo
naším úřadem vykonáváno bez nároku na úhradu nákladů spojených s touto funkcí, na základě zákona.) Pověřenou osobou byla místostarostka obce. Mgr. Jitka
Dostálová bude pracovat od 1. 1. 2018 jako pokladní, včetně zástupce pro „Poštu
partner“, bude mít na starosti podatelnu a kulturu, včetně zpravodaje.
Poděkování za třídění odpadů
Vedení obce Chvalčov děkuje všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. I pro rok
2018 zůstane v obci stejná výše platby za komunální odpad. Ta je ve výši 330 Kč za
kalendářní rok na jednu osobu, trvale žijící v obci nebo rekreační nemovitost.
Chvalčov má nejnižší poplatek v širokém okolí. Pokud budou výsledky tak dobré
jako v letošním roce, zváží zastupitelstvo obce poplatek pro r. 2019 ještě snížit.
Všeho bylo dosaženo větší ukázněností občanů, nemáme černé skládky. Když se
nějaká mimořádně objeví, většinou se prokáže, že to nebyli „Chvalčovjané“.
Skládka, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem oznámila obci Chvalčov, že může poskytnout obci Chvalčov slevu pro r. 2017 za svoz odpadu ve výši 66 178,75 Kč. (výsledek
díky všem občanům, kteří si uvědomují, že jsou to peníze nás všech).
Takovou příznivou částku obec obdržela díky tomu, že se v obci třídí více komodit. Tím také dochází k větším odměnám od firmy EKO-KOM a.s., která nám v roce
2016 vyplatila celkem 173.554,50 Kč. V letošním roce za 3. čtvrtletí obdržela obec
165.047 Kč. I tam je vidět nárůst odměny a zodpovědnější přístup nás všech.
Určitě k celému systému třídění odpadů v obci přispívá i naše sběrné místo a
jeho ochotný pracovník. Děkujeme panu Blažkovi za vstřícný přístup ke všem, kteří
do sběrného místa přicházejí. Víte, že už sběrné místo funguje 5 let?
Přeji všem hezké svátky a v novém roce dobré zdraví. Až budete vyhazovat obaly
z vánočních dárků, nezapomeňte, že patří do tříděného odpadu.
Jiřina Hurtová, místostarostka obce
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V souvislosti s převodem pošty 768 72 Chvalčov na Poštu partner 768 72
Chvalčov si Vás dovolujeme informovat, že z technických důvodů souvisejících se stěhováním, převedením a nastavením systémů, bude omezen provoz
pošty následovně:
Dne 29.12.2017 bude pošta Chvalčov pro veřejnost uzavřena. Dne 2. 1. 2018
v odpoledních hodinách bude zahájen provoz Pošty partner Chvalčov.
Návrh na novou pracovní dobu na „Poště partner“ od 01. 01. 2018:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7.45–10.00,  14.30–17.00
8.00–10.00,  14.30–16.00
7.45–10.00,  14.30–17.00
8.00–10.00,  14.30–16.00
8.00–10.00,  14.30–16.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Akce na Chvalčově
16.12. sobota 15.00 hod. Živý Betlém

Od tří hodin si můžete za Obecním úřadem ve Chvalčově napsat dopis Ježíškovi,
ochutnat svařáček nebo čaj, poslechnout koledy, být pospolu.
Betlém se otevře v 16.15 hod. a 16.45 hod.

Denní stacionář pro seniory Chvalčov
19.12.

Vánoční posezení
- sváteční atmosféra, čtení příběhů, vystoupení dětí ZŠ Chvalčov
- první kolo přehlídky nej- lineckého cukroví

2.1.

cestování Prstem po mapě
- virtuálně do Jeruzaléma s Mgr. Pavlem Malénkem

9.1.

Dopolední kavárnička
- vaření po svátcích

16.1.

Výtvarný ateliér
- inspirace pro plesovou sezonu

23.1.

ŠIBŘINKY
- taneční veselí, jak to umíme jenom my

30.1.

Posezení při hudbě
- skladby nejenom k tanci v podání MgA Magdy Čáslavové a dětí ze ZUŠ
  Bystřice pod Hostýnem

HASIČSKÝ PLES v KD Chvalčov

13. ledna 2017 od 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina GRADACE.
Klub rodičů při Základní a mateřské škole Chvalčov zve na svůj tradiční discoples – i tentokrát s filmovou tématikou. Koná se v pátek 26. ledna 2018 od 20 hodin
v sále Kulturního domu Chvalčov. Hudební produkce bude v režii DJ Vojkis a DJ
Blond. Vstupné činí 100 Kč.
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Pozvánka na Discoples

Tříkrálová sbírka 2018
„Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity České republiky, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem
na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí
a pokojem a kéž Vám žehná!“
Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner
Tuto dobročinnou akci pořádá Charita Česká republika každoročně od roku 2000
v měsíci lednu. Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem se i tentokrát zapojí do této
největší sbírky a vyšle skupinky koledníků do ulic města a okolních obcí především
ve dnech 5.-6. 1. 2018. Posvěcenou křídou napíší na dveře domů zkratku požehnání
pro rok 2018 K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B †.
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Úspěch celé sbírky závisí nejenom na těchto dobrovolnících, ale i na štědrosti
dárců. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a
na možnost pomoci jim.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a ostatním potřebným občanům v našem regionu. Je to především formou podpory charitních služeb, které těmto občanům naše Charita poskytuje. V roce 2018 použijeme prostředky této sbírky na modernizaci prostor Denního
stacionáře pro seniory ve Chvalčově a na pořízení novějšího auta pro Charitní ošetřovatelskou službu – domácí zdravotní péči.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

Rozhovor s…
Je chvalčovský rodák, chvalčovský
občan a ve svém oboru opravdový
borec. O kom je řeč? O Jaromíru
Janečkovi. Když tohoto „nenamachrovaného kluka“ potkáte, není na
první pohled ani patrné, jak výrazné
úspěchy na poli naturální kulturistiky
sklízí a jak výrazně prezentuje naši
obec. Pojďme se na chvíli společně
s Jaromírem ponořit do světa, který je
pro většinu z nás velkou neznámou.
Na podzim letošního roku jste získal hned dvě trofeje. Můžete nám
říct, o jaké umístění a v jakých soutěžích šlo?
„Hlavní soutěží letošního podzimu byl Evropský šampionát, který se
konal v Karlových Varech 14.10.2017
v překrásném prostředí v hotelu
Thermal. Soutěžil jsem ve dvou kategoriích, a to v Open,kde jsem získal
1.místo - Mistr Evropy a v kat. Masters
Jaromír Janečka
40+, kde jsem obsadil 2. místo. Týden
před hlavní soutěží se konala v Praze nominační soutěž - Pražský pohár, kde jsem
v kategorii Open skončil na 2. místě a v kategorii Masters také na 2. místě. Závěr
sezóny jsem zakončil v dalším týdnu na soutěži, která se konala v Prievidzi s názvem
Natural Cup s umístěním ve třech kategoriích, a to v kategorii do 75 kg na 1.místě,
kategorii Masters 40+ 1.místo a v kat. Open bez rozdílů váhy na 2. místě. Tímto jsem
završil mou doposud nejúspěšnější sezonu.“
Kolik titulů vítěze se Vám podařilo za svou kariéru shromáždit?
„Na republikových soutěžích jsem obsadil doposud do letošního roku 5x 1. místo.“
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Je některé, na které jste nejvíc pyšný, kterého si vážíte nejvíce?
„Doposud jsem si nejvíce cenil 2.místa na mé první soutěži na Mistrovství světa
v roce 2012, kde jsem soutěžil v kategorii mužů do 175 cm. V letech 2013, 2014 a
2016 jsem obsazoval na evropských šampionátech druhá a třetí místa, ale pořád mi
chyběl ten pomyslný schůdek nejvyšší, a na ten jsem vystoupil letos.“
Jak dlouho se naturální kulturistice věnujete?
„Naturální kulturistice se věnuji od roku 2011. Je to poměrně mladé odvětví tohoto
sportu, které vzniklo v roce 2006. Předtím jsem se věnoval kulturistice klasické a
silovému trojboji.“
Jak Vás to vůbec napadlo a proč právě naturální kulturistika?
„Hlavním důvodem bylo, že v klasické kulturistice jsou často zneužívány anabolické steroidy, které jsem od mládí nepodporoval a proto jsem zvolil cestu sportu
v naturální kulturistice, v které jsou na každé soutěži prováděné dopingové kontroly
a jsme celoročně pod monitoringem dopingových komisařů.“
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Jakou musíte vést životosprávu? Jak moc je to jiné před závody a v běžném
tréninkovém režimu? Můžete někdy zhřešit a dát si třeba bůček a pivo?
„Celoročně udržuji stravu v jistých mezích. Vyhýbám se kalorickým jídlům, preferuji potraviny s vyšším obsahem bílkovin, zeleninu a pravidelně užívám doplňky
sportovní výživy. V mimosoutěžním období je samozřejmé, že občas zhřeším a zajdu
si na pivo…“
Vnímáte tento způsob stravy jako omezení?
„Beru jídlo jako součást sportovní přípravy, protože 80% výsledku na pódiu se
rozhoduje v naší kuchyni. A o to víc se potom těším a užívám si klasické kuchyně.“
Jak přijímá Váš koníček rodina?
„To je otázka pro mou rodinu, na tu nedokážu odpovědět. Rodina je mi velkou
oporou, jsem rád, že to se mnou zvládají a z toho, jak mi fandí a podporují mě, si
myslím, že to berou pozitivně.“
Máte dvě dcery, netouží některá z nich jít ve Vašich šlépějích a věnovat se
kulturistice? Kdyby některá z nich hypoteticky zdědila Vaše sklony, podpořil
byste ji nebo jí to naopak rozmlouval? Co si vlastně myslíte o kulturistice žen?
„Obě dcery pravidelně od dětství sportují a kdyby některá z nich projevila zájem
o soutěženi v naturální kulturistice, tak bych ji určitě podpořil, protože zde se klade
důraz na eleganci a krásu těla oproti klasické kulturistice, kde je to i u žen až o hrubosti svalu.“
Máte ještě nějaké jiné zájmy a koníčky? Máte čas se jim věnovat?
„Mezi mé další koníčky patří tenis. Jsem již 16 let trenérem tenisu mládeže
v tenisovém klubu BpH. Mám rád horskou a silniční cyklistiku, projížďky na motorce,
v zimě lyže a rád si také zahraji hokej.“
Cítíte se být slavný?
„Když vyhrajeme v hokeji MS, tak každý ví, kdo za nás hraje, ale naturální kulturistika není tak známá a lidé jména nás závodníků ani neznají. Ve své rodině, v okolí
a nakonec i v naší obci jsem asi pro někoho slavný, ale já sám se tak necítím.“
Máte nějaký sen, cíl, po jehož dosažení toužíte, nebo jste si všechny sny již
splnil?
„Co se týče splněného snu, tak ten jsem si letos splnil umístěním na metě nejvyšší v evropském šampionátu, ale cíle mám pořád. V tomto sportu se dá s tělem pracovat a mým cílem je ho ještě alespoň trochu zdokonalit a vylepšit na další sezonu.
Jsme jako sochaři, kteří svá díla otesávají a zdokonalují.“
Kdy bude další mistrovství a kdy se začnete připravovat?
„Mistrovství Evropy se koná vždy jednou za rok, a to v podzimním období, a tam
bude směřovat má další příprava. Začal jsem se připravovat již další týden po soutěži, protože není vhodné, aby tělo, které je v předsoutěžním období fyzicky a psychicky vytížené, náhle změnilo režim. Je potřeba pozvolného ubíraní intenzity cvičeni
a pozvolné přidávání kalorií do jídelníčku, aby se zabránilo nežádoucímu příbytku
kilogramů na váze a následným zdravotním komplikacím.“
Jaromíre, přeji Vám mnoho dalších úspěchů v kulturistice, štěstí v osobním
životě a děkuji za Váš čas na rozhovor.
Jitka Dostálová
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Kulturní rubrika
Filmový Tesák již podruhé ve Vizovicích, a opět velmi úspěšný.

Tradici filmového Tesáku založil pan Vítězslav Tichý již před 19 lety. Filmoví
fanoušci měli za tu dobu možnost setkat se s celou plejádou filmových tvůrců. Na
letošní Revice jsme se setkali se dvěma úžasnými osobnostmi z filmového světa.
První večer přijala pozvání herečka Kateřina Macháčková. Přiblížila nám život a
tvorbu svého otce, Miroslava Macháčka. Tomuto kontroverznímu divadelnímu i filmovému režisérovi a herci bylo věnováno mnoho vzpomínek v podobě dokumentů
i hraných snímků. Za všechny jmenujme například „Smrt si říká Engelchen,“ nebo
„Vlčí jáma“. Pan Macháček je zárukou kvality. Jeho filmy a divadelní představení patří
mezi klenoty české filmové produkce, tvoří českou filmovou klasiku, u které se sice
moc nenasmějeme, ale o to hlouběji se vryje pod kůži. Dnes již tolik vzácný tvůrčí
potenciál, kdy umělec svým dílem žije, dýchá pro něj, ponořuje se a vydává ze sebe
vše. Pro mě osobně neobyčejný zážitek. Paní Kateřinu Macháčkovou znám především jako Marii Královou, učitelku ze seriálu Život na zámku. Přiznám se, byla jsem
zvědavá, jaká je. Přijela drobná, krásná žena plná energie, sršela vtipem a všechny
nás tak krásně „nabila.“
Dalším hostem byl filmový historik, scénárista a dramaturg Jaroslav Sedláček.
S panem Sedláčkem jsme měli možnost nahlédnout za oponu vzniku filmového či
televizního díla. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí ohledně práce televizního dramaturga. Pan Sedláček se podílel na loňském snímku „Masaryk“ s Karlem
Rodenem v hlavní roli. Tento film jsme měli možnost zhlédnout. Byl nesmírně zajímavý. A jak se říká, že tento film rozdělil diváky na dvě části, z nichž jedna část je
filmem naprosto nadšená, a druhá ho naprosto ztrhala. Já osobně patřím mezi tu
první, nadšenou část obecenstva. Film dle mého názoru vystihl složitost předválečné doby, nechal nám nahlédnout do zákulisí paktů, smluv, politikaření i soukromí
veřejně známých osob. Divák si mohl skrze postavy prožít, jak nesmírně náročné
bylo rozhodování v té době, ten obrovský tlak, kterému byli neustále např. prezident

Č. Vančura, M. Pášmová, K. Macháčková a V. Tichý
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Kateřina Macháčková a Vítězslav Tichý

Jaroslav Sedláček

Edvard Beneš (skvělý pan Oldřich Kaiser) či právě Jan Masaryk neustále vystaveni.
Samozřejmě nejsem historik a nedokážu posoudit, nakolik se film opírá o skutečné
dějiny a nakolik dal průchod tvůrčím invencím. Nicméně atmosféra tehdejší doby
zde byla zachycena skvěle, stejně jako sonda do jedné lidské duše. Film Masaryk
bych promítala dětem na středních školách, už proto, že mnohdy ani netuší, kdo to
vůbec byl Beneš, o Janu Masarykovi nemluvě. Nemyslím si, že je dobré žít minulostí
a hrabat se v ní. Na druhou stranu ale nějaký základní přehled by člověk měl mít, už
proto, že minulost má tendenci se opakovat.
Jitka Dostálová

Adventní inspirace

Letošní Adventní inspirace v kulturním domě zahájily tóny lesního rohu a následně
sbor dětí chvalčovské základní školy pod vedením Mgr. Aleny Konečné, na klávesy
doprovázela paní Alena Veselá. Pan starosta Ing. Antonín Stodůlka pronesl úvodní
řeč, převzal za Obec adventní věnec a tím byl tradiční vánoční jarmark odstartován.

Návštěvníci obsadili všechna místa.
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Řezbář V. Dolák

Tvořeníčko

A že letos kulturák doslova a do písmene praskal ve švech! Stánky a stolky
prodávajících byly naplněny krásnými věcmi, kterými se během adventu tak rádi
obklopujeme. Velký úspěch mívá také pan Žabčík se svými uzeninami, inu, nejen
duchovnem je člověk živ. Kulturní program byl jako vždy povedený. Vystoupení žáků
ZUŠ, baletní soubor z Holešova, valašské soubory Píšťaličky a Malá Rusava, dětský
sbor Vrabčáci, hudební skupina Zpátečníci, paní Radka Trňáková s malošky a na
závěr víkendového maratonu skupina Hogo Fogo. Celým programem nás provázel
Jaroslav Maniš alias Maňas, takže jsme se během moderování i pobavili.
O tvořeníčko pro děti se postarala paní Jitka Nováková, se svými kolegyňkami:
Míšou, Martinou a Naďou Mlčákovými, Lenkou a Martinem Kocfeldovými, Alicí,
Barunkou a Radkou Mlčákovými, Leou Chlápkovou, Ivou Kocvrlichovou, Marií

Bylo na co se dívat.
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Tronečkovou, Agnieszkou Blažkovou, Olgou, Prokopem a Hynkem Smejkalovými,
Elen Egerovou, Marií Královou, Janou a Baruškou Kolaříkovou, Alenou Vaculíkovou.
S tvořeníčkem pomohly také paní Martina Krejčí a Alena Palenčárová.
V bufetu se o nás letos starali Eva Konopková, Alice Charvátová, Iva Zábranská,
Věra Raabová, Miroslav Šváb, Pavel Pávek, Jiří Válek. V šatně jsme mohli potkávat
paní Ludmilu Janečkovou a Danielu Ostatkovou, u vstupu paní Evu Bubílkovou,
Aničku a Johanku Dostálovy. Dále pak chci jmenovat Klárku Sedlářovou, Josefa,
Lenku a jejich Lendu Janečkovy, paní Radku Trňákovou, Michaelu Juráškovou,
pracovníky technických služeb. Za nádhernou výzdobu prostor kulturního domu
děkujeme učitelům a studentům SŠNO Bystřice pod Hostýnem. Jeden ze studentů
SŠNO Václav Dolák nám předváděl řezbování Betlému. Pokochat jsme se mohli
také nádhernými řezbami Betlémů pana Biječka. Ukázkou svých prací přispěli i žáci
výtvarného oboru ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, chvalčovské ZŠ a MŠ a Domina.
A to nejdůležitější nakonec, paní Naďa Sedlářová, která celé inspirace zorganizovala, věnovala jim spoustu času a dohlížela na hladký průběh akce. Poděkování patří
také Obci Chvalčov, místostarostce Jiřině Hurtové za podporu. No a samozřejmě
všem prodejcům, IRISE a vám, návštěvníkům. To je lidí, panečku, a teď mi nezbývá
než se modlit, abych na někoho nezapomněla. PROSTĚ VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK.
Tak a párkrát se otočíme a je tady šmigrust. Nechť nás síly neopouští a sejdeme se
zase.
Jitka Dostálová

Tradiční setkání chvalčovských seniorů
Dne 23. 11. 2017 se v sále kulturního domu konalo další posezení s hudbou a
občerstvením pro chvalčovské seniory.
Na zahájení této akce přivítal účastníky starosta obce ing. Antonín Stodůlka.
Popřál všem dobrou zábavu a také příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví a štěstí do nového roku. Na tomto posezení nechyběla ani místostarostka  
Jiřina Hurtová.
Součástí programu bylo pěkné vystoupení dětí pod vedením Radky Trňákové,
soutěž o věcné ceny a předání dárků všem zúčastněným seniorům od Obecního
úřadu. K dobré zábavě přispěl i hudební doprovod Jindry a Mirka, kteří již tradičně
hráli nejen k poslechu, ale i k tanci.
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Určitě na jarní setkání seniorů přijdou ti, kteří se této akce pravidelně zúčastňují,
ale i ti, kterým to z nějakého důvodu tentokrát nevyšlo.
Jaroslava Procházková

Udělejte si před Vánoci s dětmi čas – do bystřického kina přilétne mimozemšťan!
Před Vánoci se odehrává spousta akcí a řada z nich je určená dětem. Pokud ale
chcete zažít s dětmi něco, co nezažijete nikde v okolí a nikdy jindy, zajděte s nimi
do bystřického kina. V neděli 17. 12. bude na programu E. T. mimozemšťan, jeden
z nejslavnějších a nejoceňovanějších filmů pro děti všech dob. Projekce proběhne
v rámci série Kino po O a bude tedy opět obohacena o doprovodný program šitý na
míru právě promítanému filmu. Každý stý divák si navíc bude moci vybrat z katalogu
jako dárek audioknihu od vydavatelství One Hot Book. Dobrovodný program zahájíme v 15:15, film spustíme přesně o hodinu později.
Každá projekce E. T. mimozemšťana podléhá schválení kanceláře režiséra
Stevena Spielberga v USA, což u jiných filmů není obvyklé a bystřická kinoprojekce
této klasiky je proto výjimečná – málokterý kinař si přidělává starosti s obtížným
sháněním práv. Okrašlovací a zábavní spolek, který za sérií Kino po O stojí, ji ale
koncipuje jako přehlídku toho nejlepšího, co se kdy pro děti natočilo – věříme, že
dobrý film neznamená automaticky nový film a ostatně v podmínkách zatím nedigitalizovaného kina nám nezbývá nic jiného, než z nedostupnosti novinek udělat svou
přednost.
Možná máte pochybnosti o tom, jestli je snímek z roku 1982 stále stravitelný pro
vaše děti – inu, nezbývá než se přesvědčit na vlastní kůži. Naplněný kinosál naštěstí
poskytuje úplně jiný zážitek než sledování televize ve dvou ve třech lidech, což v sále
plném dětských diváků platí dvojnásob.
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I pro tuto projekci Kina po O jsme připravili speciální hudební playlist, pochutiny
v předsálí a především doprovodný program poskládaný z výtvarné dílny, her a soutěží tématicky vycházejících z příběhu mimozemšťana přechodně osiřelého na planetě Zemi a nacházejícího zde partu dětských ochránců a přátel. Výzdobu předsálí
opět zajistí děti ze školních družin v Bystřici a okolí.
Věříme, že se před Vánoci v kině sejdou jak ti, kteří si zavzpomínají, kdy vlastně
„Ítýho“ viděli poprvé, tak ti, pro které bude Spielbergův napínavý i dojemný film i po
třech dekádách od svého vzniku objevem.
Pavel Kubaník

Současní čeští spisovatelé v Bystřici i na chvalčovské škole
Od listopadu zajíždějí do Bystřice současní čeští spisovatelé na autorská čtení.
Čtení organizuje bystřický Okrašlovací a zábavní spolek s využitím výtěžku z pořádání Letního kina Chvalčov a iniciativy Kultura za pade, ve které spolek propojil přes
padesát „kulturychtivých“ zájemců ochotných předplácet si akce padesátikorunou
měsíčně.
Série čtení byla zahájena na sklonku minulého měsíce, kdy ukázky ze svých povídek přečetla Ivana Myšková a Vratislav Kadlec. Myškové knihy se setkaly s velkým
ohlasem čtenářů i recenzentů a v současnosti se chystá jejich překlad do polštiny a
němčiny. Kadlec publikuje dosud spíše v literárních časopisech, ale jeho povídková
kniha by měla vyjít v příštím roce. Vratislav Kadlec je zároveň oceňovaným překladatelem dětských knih. Svou profesi a některé přeložené tituly proto zašel díky iniciativě
spolku představit žákům chvalčovské ZŠ, kteří navštěvují čtenářský klub.
Další čtení je plánováno na 4. 1. jako setkání dvou výrazných literátů, kteří ve své
tvorbě zavadili o baťovské téma. Markéta Pilátová, kroměřížská rodačka, spisovatelka, hispanistka a novinářka žije v současné době převážně v Brazílii, kde mimo jiné
učí kurzy češtiny pro potomky německo-českých emigrantů. Přirozeně se tak dostala
k příběhu Jana Antonína Bati, který v Brazílii založil několik dalších „Zlínů“ – měst a
továren. Brazilskou anabázi Jana Antonína a jeho rodiny sepsala Pilátová v románové mozaice S Baťou v džungli (Torst 2017). Také Pilátová, která je autorkou několika
knížek pro děti, uspořádá čtení i pro chvalčovský školní čtenářský klub.
Druhý autor, zlínský Antonín Bajaja, sepsal vzpomínkovou koláž na baťovský Zlín
a komunistický Gottwaldov pod názvem Na krásné modré Dřevnici (Host 2009). Za
román získal státní cenu za literaturu a anglický překlad knihy byl nominován na
jedno z nejprestižnějších literárních ocenění světa Man Booker Prize. V současné
době se ve Zlíně schyluje k premiéře divadelní adaptace dalšího Bajajova románu
Zvlčení, za který získal Magnesii literu i nominaci na román desetiletí v rámci stejné
ceny.
Doufáme, že si setkání s těmito osobnostmi nenecháte ujít. První čtvrtek po
Novém roce budou od 19:00 číst a debatovat s návštěvníky v podkroví bystřické
Základní umělecké školy.
Pokud byste chtěli obdobné akce spolku podporovat stabilněji, budeme za to
velmi rádi. Stačí napsat na HYPERLINK "mailto:info@ozs.cz" info@ozs.cz a vstoupit
do Kultury za pade. Ostatně pokud patříte k těm, kteří považují za správné přispívat
na iniciativy různého druhu, proč v příštím roce nepodpořit skupinu lidí, která zlepšuje život přímo ve vašem okolí? Naše akce (včetně letního kina) pak budete moci
navštěvovat za symbolickou korunu.
Pavel Kubaník
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Vzpomínky na válku
(Předkládáme Vám 4. díl vzpomínek pana Mirka Čejky, profesora Masarykovy
univerzity, filozofa, lingvisty, našeho bývalého občana.)
Ale zpět do začátku května 1945. V těch dnech už byla Bystřice plná špinavých a
zubožených Rusů a všelijakých Tatarů a Burjatů a bůhvíjakých pronárodů, udivovalo
nás také velké množství ozbrojených žen-vojaček, městem projížděly směrem na
Přerov a Holešov stovky vojenských vozíků, plných pytlů a uzlů a sena, tažených
drobnými hubenými koníky, občas se objevila i prastará potlučená armádní nákladní
auta a jakási pásová ženijní auta s díly provizorních mostních konstrukcí. Všude bylo
cítit seno, koňské kobližky, lidskou špínu, benzin a olej, ale i zase jakýsi všudypřítomný mrtvolný zápach, jako kdysi před třemi lety za heydrichiády, jenže tentokrát
nikoli v přeneseném smyslu, nýbrž pach zcela reálný. Čekali jsme všichni na Rusy
jako na hrdiny a osvoboditele, ale to, co se tady najednou objevilo, byly bytosti jakoby
z jiné civilizace, vypadalo to skoro jako vpád obyvatel z jiné planety. Pravda, ten těžký
balvan války a okupace byl po jejich příchodu ihned pryč, cítili jsme, že se před námi
zase otevírá svět, ale nedovedli jsme si zatím vůbec představit, jaký bude, neboť
to, co přišlo, bylo tak jiné, než to, co jsme čekali! Tento pocit jsme potom zažili ještě
několikrát: 1948, 1968, 1989.
Lidé si vykládali nejrůznější veselé i méně veselé příhody, které s těmito slovanskými i neslovanskými bratry zažili, a začínali si jen velmi pomalu a nedůvěřivě
zvykat na to, že už jsou Němci pryč a protektorát skončil. Válka skončila, ale o míru
se ještě také nedalo mluvit. Opravdu se to zatím nijak nepodobalo tomu, co jsme ve
své naivitě očekávali. Život ještě zdaleka nebyl normální, připadal jsem si pořád jako
v podivném děsivém snu, z něhož jsem se probouzel jen pozvolna. Abych tu pro nás
tak nezvyklou atmosféru těch „vítězných dní“ názorně doložil, uvedu závěrem několik
svých autentických zážitků ze začátku května 1945.
7. května byla již hroutící se fronta někde v nedohlednu, střelbu už nebylo slyšet.
Dopoledne jsme se vypravili s tatínkem do města a první návštěva platila nejmladšímu tatínkovu bratru strýci Mírovi v domě jeho zubní ordinace na náměstí. Byl to
stařičký městský dům, snad ještě z 18. století, nahoru se šlo po zaskleném schodišti
s dřevěnými schody a výhledem na dvůr. Nejdřív se přišlo na plošinku, odkud se
šlo do strýcovy čekárny a ordinace, pak se pokračovalo ke dveřím malého bytu,
kde bydlela nějaká stará paní. Tam bylo plno vzrušených lidí a hluk, myslím tam byl
i strážník. Krátce před naším příchodem se tam opilý ruský voják vloupal k té babičce
a prohrabával jí skříň a truhlu. Stará paní byla smrtelně vyděšená a někoho přivolala,
ten zase zaběhl na radnici, kde byl právě sovětský vojenský komisař, který se ihned
se skupinou vojáků vypravil do bytu a dopadeného zloděje na místě služební pistolí
zastřelil. Mluvilo se tehdy o mnoha podobných případech, byla to zřejmě u Sovětů
zcela obvyklá praxe, ale u této události jsem takřka přímo byl.
A teď zas něco o našich lidech. V Bystřici byla za války jen docela malá skupina
nebezpečných nacistů, většinou to byli úředníci z Thonetovy továrny. Utkvěla mně
jména těch nejaktivnějších: místní skupinový vedoucí NSDAP Adolf Pausewang,
správce Thonetovy továrny (na obrázku bystřických SA před německým kasinem ten
malý s knírkem vpředu), Franz Schieferdecker (ředitel Thonetovy továrny, vpředu
uprostřed) a Walter Fleischmann. Nejobávanějším byl ten jistý pan Fleischmann
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(vlevo za Pausewangem), úředník z Impregny, už na pohled nepříjemný, arogantní
chlapík v „lédrhóznách“, bílých podkolenkách a zeleném mysliveckém kloboučku;
spolupracoval s gestapem a měl prý na svědomí řadu udání. V prvních květnových
dnech zmizel, asi se někde ukrýval, ale jakmile byla obnovena železniční doprava,
byl zadržen, protože někdo z Bystřice ho identifikoval na nádraží v Hulíně. Hned se
pro něho vypravila skupina bystřických občanů, kteří se v těch revolučních dnech
domnívali, že mohou brát právo do svých rukou. Pamatuji se na ty ozbrojené muže
v placatých čepcích a s rudými páskami na rukávě s písmeny RG (Revoluční gardy).
Byli to většinou různí pobudové, kteří se najednou odkudsi vynořili, hlavně komunisté
a levičáci, ale také jiní, pamatuji se, že mezi těmi, co přivedli zpátky Fleischmanna,
byl i pan Simerský, asi nejbohatší sedlák v Bystřici, který to za války uměl válet na
obě strany, značně si pomohl a rozhodně nijak netrpěl. Už cestou vlakem z Hulína
dostával zajatý nacista bití, co se do něj vešlo, surové zacházení se ještě vystupňovalo, když jej vedli Nádražní ulicí a přes náměstí a do zámku. Tam už ale nedošel,
před kostelem padl na zem a zemřel. Fleischmannovu krev si ukazovali na dlažbě
mezi holičstvím pana Schneidra a kostelem ještě několik dní. Moc dobře si vzpomínám na ty Revoluční gardy, jak honily dohola ostříhané Němky s turbany na hlavách
na skládky uhlí na bystřickém nádraží. Mnoho podivného a ošklivého mohl tehdy
vidět člověk na ulici.

Chvalčovští hasiči
Orkán Herwart, který v neděli 29.10.2017 zasáhl značnou část území České
republiky, zaměstnal tisíce profesionálních a dobrovolných hasičů napříč Českou
republikou. Celkem za neděli (do 23:59) řešili hasiči 7 080 technických pomocí (což
je o 4 589 % více oproti normálu, značná část událostí se řešila následující den),
které likvidovalo 8 514 JPO. Ve více než v 63% se jednalo o JSDHO. Konkrétně
se tak do boje s přírodním živlem zapojilo 5 395 JSDHO a 3 119 jednotek HZS ČR.

Strom spadlý přes cestu
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Strom spadlý na chatu

Hasiči často likvidovali i více než 1 000 událostí během jediné hodiny. Nejhorší doba
byla mezi 10. a 12. hodinou. V terénu bylo přes 10 000 profesionálních i dobrovolných hasičů.
Obrovský nápor zažili operátoři na tísňových linkách hasičů. Během dne odbavili
přes 30 000 hovorů. Během jediné hodiny ve špičce bylo odbaveno více než 5 000
hovorů.
Naše jednotka je v kategorii JPO III, což znamená, že musí vyjet jedno družstvo
do deseti minut od vyhlášení poplachu. Celkem jsme v neděli zasahovali u 7 událostí. K první události jednotka vyjela v neděli 11:20 minut směr Hostýn na odstranění
stromu přes silnici. Po návratu na základnu zůstala jednotka v pohotovosti až do 20
hod. 30 minut. Během této doby jednotka odstraňovala spadlé stromy převážně na
pozemní komunikaci Chvalčov - Tesák . Během jízdy k události spadly stromy na
vysoké napětí na Kozlůvkách. Při výjezdu k této události došlo k pádu dalšího stromu
na naše zásahové vozidlo. Naštěstí došlo jen k poškození majáku a drobným oděrkám na karoserii. Posléze po dohodě s policií zůstala silnice kvůli bezpečnosti projíždějících vozidel směr Troják uzavřena. Po příjezdu pracovníka E-ON jsme začali
odstraňovat stromy, které byly zapleteny ve spadlém vysokém napětí. Tyto zásahy
byly pro zasahující hasiče náročné nejen po stránce fyzické, ale i po stránce psychické. Kdykoliv hrozil další poryv větru, který mohl na zasahující hasiče „poslat“ další
stromy. Na tomto místě stojí za připomenutí, že dobrovolní hasiči dělají tuto činnost
dobrovolně a ve svém volném čase. Zároveň děkuji všem hasičům, nejen těm z naší
jednotky, kteří se účastnili zásahů a pomohli tak svým spoluobčanům s likvidací škod.
Zdeněk Sedlář, vel.JSDH obce Chvalčov
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Branný závod Loukov
Mladí hasiči se zúčastnili branného závodu, který se uskutečnil v Loukově
15. října. Mohli si opět poměřit síly s ostatními mladými hasiči. Na trati dlouhé zhruba
2 kilometry bylo rozmístěno 6 stanovišť, které museli vyhledat a pak splnit úkoly. Děti
se seznámily se střelbou ze vzduchovky, s první pomocí, topografií, vázaly uzly, překonávaly překážky. Branný závod byl náročný, a přestože mladí hasiči pilně trénovali,
neumístili se na „bedně“. Ovšem mají další zkušenost, a ta je ze všeho nejcennější.
Všem děkuji za účast a těším se na další akci!
Anna Adámková

Branný závod

Mladí hasiči
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Mikulášská jízda ve Chvalčově
se opět setkala s obrovským úspěchem. Mám pocit, že návštěvnost rok od roku
stoupá, za pár let si budou muset hasiči pronajímat Václavák. Ale vážně, hasičům
se daří každý rok přidat nějaký nový prvek, kterým se jízda zpestří. A u tradičních
akcí, které mají jasně vymezený děj a hranice, není nic jednoduchého vytvořit něco
nového. Kostýmy jsou opravdu strašidelné. Ozývají se hlasy, že možná už moc. Ale
to říkají dospělí. Zajímavé je, že děti se čertů většinou nebojí. Letos poprvé hrála
podmanivá, osvědčená hudba z pohádky „S čerty nejsou žerty“ z místního rozhlasu.
Podle mého názoru to byl dobrý nápad, no a co myslíte? Hned se našli jedinci, které
to rušilo. To už jeden opravdu nepobírá. Kdyby křičel rozhlas dvě hodiny denně, tak
to pochopím. Ale jednou za rok! O půl páté odpoledne, tudíž žádné rušení nočního
klidu. No nic, přesto je závěr takový, že většině lidí se čertovská jízda líbila. Dokonce
se v krátkém šotu mihla i na ČT 24. A co je nejvíce pozitivní, tak nikoho z nás čerti
neodnesli. Ale nevíme, co nás čeká příští rok, proto buďme hodní a tolerantní.
Jitka Dostálová
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Chvalčovští zahrádkáři
„Láska k zahradničení je jako semeno, které se jednou vyseje a nikdy nezemře.“
Gertrude Jekyll
Vrcholí období zazimování zahrady, která se připravuje na období zimního odpočinku – spánku. Přicházejí první mrazíky. A máme tu Vánoce, ke kterým neodmyslitelně patří hvězdy a to nejen ty na stromcích, ale i ty červené, žluté a strakaté
v květináčích, a pak také vánoční cukroví - nejen to na talířcích, miskách a mísách,
ale i to ke zdobení.
Oblastní výstava ovoce, zelenin, květin, vazeb Českého zahrádkářského svazu
na výstavišti FLORIA Kroměříž 28. 9. - 1. 10. 2017 se uskutečnila v rámci oslav
60. výročí založení ČZS. Byla velmi úspěšná i přes neúrodu ovoce. Chvalčovští
zahrádkáři se zde také svými výpěstky velmi dobře prezentovali a pomohli tím, že od
pěstitele peckovin sehnali 18 vzorků odrůd švestek, které byly u nás nedostatkovým
zbožím. Součástí byla expozice chorob a škůdců. Poděkování patří všem vystavovatelům, členům, kteří se podíleli na přípravách a provozu výstavy.
Rovněž jsme byli pozváni 27. 9. na Vernisáž XX. Mezinárodní výstavy bonsají
a suiseki na výstavišti FLORIA Kroměříž, kterou otevíral hejtman zlínského kraje
J. Čunek. Prohlédl si výstavu, a poděkoval nám za naši činnost pro veřejnost a
společnost.
Hned nato 5. - 8. 10. 2017 začala podzimní FLORA Olomouc, která nesla podtitul
„Návrat ke kořenům“. Zde se prezentovala Územní sdružení ČZS Olomouckého,
Moravskoslezského kraje se svými výpěstky. Zde vyvrcholily oslavy 60 let od založení Českého zahrádkářského svazu. Představili jsme se jako hlavní organizátor
prestižní mezinárodní přehlídky ovoce EUROPOM poprvé konané v České republice
a jako první ze zemí východního bloku. Dle hodnocení zahraničních účastníků byla

Posezení u burčáku na Chalupě zahrádkářů
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P. Pecháček u hejtmana Jiřího Čunka

Návštěva při příležitosti svátku mužů

ze všech 21 mezinárodních výstav, které se konaly, nejpěknější. Rovněž 7. 10. se
konal „Den časopisu Zahrádkář“ na pódiu Samby, kde se střídali autoři a redaktoři a
návštěvníci měli možnost s nimi hovořit, pokládat otázky a dozvědět se více, než se
vejde na stránky časopisu. K příjemné pohodě hrála skupina Alter Ego. V odpoledních hodinách zde bylo také vyznamenáno 60 členů při 60. výročí založení ČZS a
mezi nimi náš člen př. J. Pecháček. Samozřejmostí byl seriál odborných přednášek,
na kterých nechyběli ani chvalčovští zahrádkáři.
Na našem trhu jsou k dostání tři kategorie česneku. Česnek českých odrůd
vypěstovaný v ČR - to je skutečně ten český česnek. Jedná se o registrované nebo
už vyřazené a krajové odrůdy. Česnek zahraničních odrůd vypěstovaný v ČR potkáte ho hlavně v obchodních řetězcích, kde bývá označen symbolem původu
z ČR. Česnek vypěstovaný v zahraničí - nejčastěji ve Španělsku a Číně, méně
často v Argentině nebo Egyptě, někdy i v jiných zemích. V obchodních řetězcích bývá
země původu označena správně, ale ne vždy.
Není bez zajímavosti, že právě české odrůdy po stránce chuti bývají na mezinárodní úrovni hodnoceny nejlépe. Stroužky španělského česneku se vyznačují tím, že
nejsou těsně přimknuty k sobě.
Na Chalupu zahrádkářů jsme zakoupili a zabudovali okna. Dík patří př.
M. Totkovi, J. Zemánkovi. Za generální úklid po zabudovaných oknech patří poděkování př. E. Bubílkové, M. Kolajové, manželům Kynclovým a Pavelcovým, V. Milerovi,
J. Pecháčkovi, V. Raabové, J. Zemánkovi
13.10. jsme měli „Burčákové pozdní odpoledne“, které se velmi vydařilo nejen
kvalitou burčáku, ale i skvělým výkonem heligónky a zpěvem M. Švába, doplněné
Mirkovou udírnou.
15.10. jsme ukončili provoz v moštárně a povidlárně pro nedostatek ovoce.
22.10. jsme se zúčastnili přednášky „Novinky v odrůdách jabloní“ v Rožnově p. R.
Téma bylo velmi zajímavé, byly zde zmíněny také nové odrůdy.
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MUDr. Janováčová na návštěvě ČSZ

Svatomartinské hody u zahrádkářů

V listopadu jsme promítali „Putování po Evropských kostelích“ Francie, Itálie,
Norska, Švýcarska, Rakouska, Korsiky, Sardinie, Chorvatska s panem Jaroslavem
Jarošem“. Přítomným se to velmi líbilo.
„Svatomartinská husa a Martinské víno“ byly tradičně na velmi dobré úrovni.
Spokojenost účastníků byla toho důkazem. Cituji pana Pete McNewman: „Milí
zahrádkáři z Chvalčova, zasloužíte od nás hostů úctu, poděkování a velkou sladkou pusu za přátelsky útulné prostředí a skvělou svatomartinskou husu.“ Pan Pete
McNewman ve skotském kroji nás navštívil při příležitosti posezení ke svátku mužů .
Seznámil nás s tradicí a názvy jednotlivých částí kroje, za což mu patří převeliký dík
a obdiv všech přítomných.
Výstavy a příbuzné akce:
26. 12. 16 h. M.N.Ves - 27. ročník „Žehnání vína“
26. 12.
Lanžhot - „Den koní“
27. 12. 15 h. Bořetice KD - „Žehnání vína“
17h.
Kobylí ZŠ jídelna - „Svěcení vína“
17h.
Vrbětice KD - „Žehnání mladých vín“
30. 12. 13 h. na Chalupě zahrádkářů proběhne „Výšlap přírodou“ na ukončení  
roku 2017. Vítáme každého účastníka. Po příchodu zpívání koled,
posezení a hodnocení sezóny.
Pár pranostik:
Bolí-li koho nohy, nechť si dá tři kolénka ze slámy nepotřebované křížem přeložené
do střevíců nebo bot.
Ráno o Štědrém dnu chodívají hospodáři v košili na zahradu a křičí: „Kde se můj hlas
rozejde, všady ovoce bude.“
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Pošmourný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Přejeme všem členům, příznivcům, občanům i rodinným příslušníkům
všechno nejlepší do nového roku 2018 zdraví, pohodu, spokojenost, pěstitelské úspěchy a mnoho krásných chvil mezi přáteli chvalčovskými zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS
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Než zavřeme zpravodaj,
ponořme  se do nevšední modlitby úžasného autora Antoina de Saint Exupéryho.
Nechť je nám přáno v tomto předvánočním čase uvědomit si, co je a co není důležité.
Neprosím o zázrak, Pane,
ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě hledajícím a nalézajícím,
učiň mě sebejistým v pravý čas.
Obdař mě jemnocitem,
abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o disciplínu,
abych jen tak neproklouzl životem
a rozdělil si rozumně své dny,
abych neprospal záblesky světla a vrcholy
a abych si aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.
Dovol mi přesvědčit se o tom,
že snít o minulosti či budoucnosti mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší,
pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Ochraň mě před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání,
že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání
jsou přirozenou součástí života,
že díky nim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho,
kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši,
projev Tvé lásky, přátelské echo
a aspoň tu a tam náznak, že budu užitečný.
Vím, že mnoho problémů se řeší neděláním.
Dej, abych dokázal čekat.
Ať vždycky nechám Tebe i ostatní dohovořit.
To nejdůležitější si člověk neříká sám,
to nejdůležitější mu bývá řečeno.
Ty víš, jak velmi potřebujeme přátelství.
Dej, abych dorostl
této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.
Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo,
kde mohu zanechat balíček dobra,
slovy či beze slov.
Chraň mě před strachem,
že bych mohl promarnit svůj život.
Nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji.
Nauč mě umění malých kroků.
Antoine de Saint - Exupéry, Prosba o všední den
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Mikulášská jízda
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Slovo na konec:
„Nejrychlejší způsob jak vyřešit jakoukoliv situaci je
smířit se s ní.“
Ester Hicks
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