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Milí čtenáři,
před námi jsou komunální volby, ve kterých budeme volit přímé zástupce obce.
Za poslední rok jsou to již třetí volby v pořadí. Na podzim loňského roku jsme absolvovali volby do parlamentu a počátkem roku letošního volbu prezidenta republiky.
Jen pro představu si zrekapitulujeme účast chvalčovských voličů. Minulých komunálních voleb v roce 2014 se z počtu 1330 obyvatel zúčastnilo 741 voličů, v parlamentních
volbách 2017 z 1397 obyvatel 862 voličů a v prezidentských volbách 2018 to bylo 844
voličů z počtu 1377 obyvatel. Účast se pohybuje okolo 60%. Dá se předpokládat, že
letošní účast na komunálních volbách proběhne s obdobným počtem hlasů. Nicméně
v tuto chvíli je další osud obce ve hvězdách. Občané budou zakrátko stát před rozhodnutím, zda a jak tento osud ovlivní. A ovlivní ho každý. Ať už tím, že k volbám přijde,
nebo tím, že nepřijde.
Velkou výhodou obcí a malých měst je, že se tady lidé v rámci možností znají.
Komunální volby tudíž nebývají anonymní. Nemusíme sledovat televizi, abychom si
utvořili názor. O našem budoucím zastupitelstvu se v médiích mnoho nedozvíme. To je
velká úleva. Každý má tak možnost vsadit na svůj vlastní pocit, na zkušenosti a odvedenou práci, se kterou kandidáti o vaše hlasy usilují.
Každý člověk se může k volbám postavit dle vlastního uvážení a svědomí. Každý
hlas je důležitý a každý může rozhodnout o tom, v jaké obci budeme do budoucna žít.
Přeji všem krásný zbytek léta a šťastnou ruku u voličské urny.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 21. 5. 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

RO projednala a schválila:
a bude předběžně před opravou místní komunikace v ul. Pod Matůškem, Pod
Hostýnem a Chrástka přijímat žádosti o zbudování sjezdů k rodinným domům.
a vyzve další firmy k podání cenových nabídek na opravu střechy na tělocvičně.
smlouvu s firmou Galileo Corporacion s.r.o. Chomutov na“ Zpracování osobních
údajů“.
podání žádosti na SFŽP k revitalizaci pozemku pod Kozincem parc. č. 200/1
v k.ú. Chvalčov, za cenu 381 tis. Kč.
právo stavby do obecního pozemku parc. č. 620/78 v k.ú. Chvalčova Lhota pro
zbudování plynovodní přípojky pro nemovitost č.p. 701.
opakovaně zamítá nákup plastových kompostérů pro domácnosti.
smlouvu o ochraně osobních údajů s firmou RAAB Computer s.r.o. Bystřice pod
Hostýnem.
a doporučuje ZO odprodat manželům Koblihovým pozemek parc. č. 620/130
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 243 m2 za cenu 200,--Kč za m2. Všechny náklady hradí kupující.
a zařazuje do seznamu uchazečů o obecní byt pana Richarda Krause.
a souhlasí s přejezdem cyklistického závodu „Bikemaraton Drásal České spořitelny“, který se bude konat ve dnech 30.06. a 01.07.2018.
Smlouvu č. 1030039592/003 o smlouvě budoucí s E-ON České Budějovice
na zřízení věcného břemene přes obecní pozemky parc. č. 623/1 a 274 v k.ú.
Chvalčova Lhota pro kabelové vedení NN napětí. Úhrada bude jednorázová ve
výši 3.500,--Kč.
odměnu novému držiteli Jánského plakety za 40 bezpříspěvkových odběru krve,
s pozváním do jednání ZO.
zrušení pevné linky v KD ve Chvalčově a ukončení Smlouvy s dodávkou telefonních služeb od společnosti LIVETELECOM.
nákup 100 ks omalovánek s památnými místy obce Chvalčov od firmy Bonus
Card, spol.s.r.o. Vsetín, včetně 30 ks školních hodin.
předložený Organizační řád obce Chvalčov.
a potvrzuje na základě rozhodnutí výběrové komise dodavatele zakázky“ WC pro
lesní tělocvičnu v obci Chvalčov“ pana Roberta Hudce, Rusava 276.
a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno s firmou E-ON a.s.
Distribuce přes obecní pozemek parc.č. 1041/2 v k.ú. Chvalčov, v délce1,5 m, za
jednorázovou úhradu 1 000,--Kč.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
oznámení, že obec neobdržela dotaci na úpravu prostranství před hospodou
u Králů.
že jedna dividenda u České spořitelny má před zdaněním hodnotu 77,--Kč. Obec
vlastní 1 500 dividend.
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Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 6. 6. 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
o opravě 4 ks poklopů v ul. Kroužky a pod Matůškem, 1 kus za 12 950,--Kč.
o vyčištění příkopy v ul. Kroužky, jako opatření před zatopením domů při přívalových deštích.
a) a souhlasí s uzavřením Smlouvy s firmou 97A Zlín, na zhotovení dokumentace
pro akci „Přístřešek pro konání kulturních akcí ve Chvalčově“ za cenu 244 tis. Kč.
b) a souhlasí s nabídkou na zhotovení studie pro dům č.p. 122 za cenu
125 600,--Kč.
a zamítá nabídku propagačních materiálů k oslavě založení republiky od firmy
Olymp erby.
o úhradě faktury za práce na grafice informačních tabulí a Pamětního listu k oslavám 100 let založení Československa.
a souhlasí s úpravou na části obecního pozemku parc.č. 622/2 v k.ú. Chvalčova
Lhota před nemovitostí č.p. 498 tak, aby zde nebyl omezen vjezd na pozemek
parc.č. 167/2.
a nemá zájem o nabízený pozemek parc.č. 711 v k.ú. Chvalčov.
a stanovila cenu 1 500,--Kč za pronájem fotbalového hřiště na den 16.06.2018
na dobu od 10.00 – 18.00 hodin pro akci Chvalčovské chrtění.
rada doporučuje ZO schválit pro volební období 2018-2022 počet členů ZO na 15.
o úhradě faktury za opravu „Studánky Jaroslav“ v částce 35 tis. Kč.
o úhradě faktury za zhotovení tisku pro panely na Chodníku Masarykových v částce 9 500,--Kč.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
nabídku na obsazení místa praktického lékaře.
opakovanou urgenci úhrady neodebraných energií, firmou Energie Pro s.r.o.
Předáno právní zástupkyni k dořešení.
metodiku Ministerstva spravedlnosti o střetu zájmů.
informaci o kůrovcové kalamitě v Hostýnských horách.
plánované změny v rozpočtu obce pro r. 2018, které budou projednány ZO.
informaci o parkování v ulicích města Bystřice pod Hostýnem ve dnech
8-10.06.2018.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 14. 6. 2018

•
•
•
•

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 12.03.2018 do 14.06.2018.
a schvaluje účetní závěrku obce Chvalčov za rok 2017. Náležitosti potřebné ke
schválení jsou obsaženy v PROTOKOLU, který je nedílnou součástí zápisu.
Zároveň schvaluje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2017 ve
výši 7 056 358,08 Kč.
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a schvaluje na základě „Zprávy o přezkoumání hospodaření obce č.259/2017/
IAK“ Krajského úřadu Zlínského kraje, která obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.] a nebyla
zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona 420/2004 Sb., „Návrh závěrečného
účtu obce Chvalčov za rok 2017“ a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2017 bez výhrad.
a schvaluje nákup nemovitosti č.p. 13 v ul. Na Kůtku na pozemku parc.č. st. 40/1
a st. 40/2 , pozemku parc.č. 63/10 a 64/1 všechny v k.ú. Chvalčov, od Jaromíra
Matveje a Davida Poláška. Cena nemovitosti včetně pozemků je 1,1 milionu korun
českých. Náklady spojené s nákupem nemovitosti a pozemků hradí obec.
a schvaluje prodej pozemku parc.č. 620/130 v k.ú. Chvalčova Lhota, dle GPL
č. 679-225/2017 o výměře 243 m2 manželům Jiřímu a Ladislavě Koblihovým za
cenu 200,00 Kč za m2. Náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
a schvaluje odprodat manželům Vladimíru a Radoslavě Krkoškovým obecní pozemek parc.č. 251/10 v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 41 m2 za cenu 200,00 Kč
za m2. Všechny náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
a schválilo výkup pozemků zastavěných místní komunikací v ul. Paseky od manželů Romana a Eriky Janečkových, parc.č. 353/6 o výměře 151 m2, ostatní plocha, a manželů Vlastimila a Danuše Šrámkových pozemek parc.č. 353/5, ostatní
plocha, o výměře 184 m2, oba v k.ú. Chvalčova Lhota. Cena za m2 je 200,00 Kč.
Všechny náklady převodu platí obec Chvalčov.
a schvaluje odprodej obecního pozemku parc.č. 476/1 v k.ú. Chvalčova Lhota
o výměře 1 243 m2 za cenu minimálně 528 275,00 Kč, nejvyšší nabídce. Náklady
spojené s odprodejem hradí kupující.
změnu prováděných stavebních akcí v roce 2018 a přesun finančních prostředků
v rámci schváleného rozpočtu obce pro rok 2018.
a schvaluje návrh průběhu oslav „100 let založení Československé republiky“ a
rekonstrukce Chodníku Masarykových“ za cenu 250 tis. Kč.
a stanovuje pro volební období 2018 – 2022 v souladu s §67 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, pro komunální volby, které se uskuteční 05. a 06.10.2018, počet
členů zastupitelstva obce Chvalčov na 15.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v projednaném znění.
a schválilo na základě ustanovení § 84 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky:
č. 4/1995 O využití obecních symbolů ze dne, schválené dne 29.05.1995.
č.3/1999 O regulaci povolování doplňkových staveb pro podnikání v obytné
zástavbě, schválené 17.12.1999
č.2/2000 O chovu užitkových zvířat a ostatních zvířat, schválené 15.05.2000.
č. 3/2000 O závazných částech územního plánu zóny Sv. Hostýn v k.ú. Chvalčov,
schválené 26.06.2000.
č.1/2004 O vyhlášení závazných částí územního plánu obce Chvalčov, schválené
24.05.2004.
č.1/2005 O zrušení čl. „Výběrové řízení“ vyhl.č.2/1999, schválené 23.05.2005.
č.4/2005 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, schváleno 15.08.2005.
č.1/2006 O ochraně ovzduší a spalování tuhých paliv, schváleno 30.1.2006.
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č.2/2006 O závazné části změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Chvalčov,
schváleno 21.06.2006.
č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, schválena 22.11.2012

•
•
•

•

•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 22/2017 ze zasedání ZO Chvalčov dne 12.03.2018.
osobní poděkování a předání dárku bezpříspěvkovému dárci krve panu MVDr.
Josefu Drdovi za 40 dobrovolných odběrů.
a) závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen členskou schůzí Podhostýnského mikroregionu dne 08.06.2018 v obci Chvalčov:
Členská schůze DSO schvaluje závěrečný účet DSO Podhostýnského mikroregionu za rok 2017 bez výhrad. Zároveň bere na vědomí, že PMR dosáhl za rok
2017 kladného výsledku hospodaření ve výši 25 365 43 Kč.
b) závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, který byl schválen
členskou schůzí Svazku obcí dne 05.06.2018 s výrokem: Členská schůze schvaluje závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017, souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň bere na vědomí, že Svazek
obcí pro hospodaření s odpady dosáhl za rok 2017 záporného výsledku hospodaření ve výši 1 565 631,31 Kč.
a) pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné
a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Zastupitelstvo obce ukládá
b) jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali
dodržovali pravidla GDPR. Starostovi obce ukládá zajistit dodržování pravidel
GDPR při zpracování osobních údajů obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž
předmětem je zpracování osobních údajů.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 2. 7. 2018
RO projednala a rozhodla:
• o podání Žádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci domu č.p. 122 na hasičskou
zbrojnici.
• a nebude využívat nabízené právní služby Svazu měst a obcí.
• nebude nakupovat odznaky obce Chvalčov.
• a doporučuje majiteli pozemku parc.č. 62/2 v k.ú. Chvalčov řešit ořez stromů na
sousedním pozemku tak, aby obec nezasahovala do soukromých záležitostí majitelů
pozemků.
• a schvaluje dodatek smlouvy s odběratelem dřevní hmoty z obecních lesů.
• a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci GDPR, firmou VaK a.s.
Kroměříž.
• o zařazení Žádosti o změnu územního plánu obce Chvalčov pro pozemek parc.č.
130/4 v k.ú. Chvalčova Lhota, žadatelka je majitelkou id. poloviny pozemku.
• o zhotovení základních figur pro obecní betlém, které zhotoví Střední škola nábytkářská a obchodní z Bystřice pod Hostýnem.
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a souhlasí s napojením pozemku parc.č.93/22 v k.ú. Chvalčova Lhota na vodovod, kanalizaci, plyn před zamýšlenou stavbou rodinného domu.
a souhlasí s napojením pozemku parc.č. 456/4 v k.ú. Chvalčova Lhota na vodovodní a kanalizační přípojku. Souhlasí se sjezdem na místní komunikaci, před
plánovanou stavbou rodinného domu.
a nesouhlasí s vypouštěním dešťových vod z pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú.
Chvalčov do vodoteče. Ke zřízení sjezdu z tohoto pozemku na místní komunikaci
bude ještě vyvoláno jednání.
o nákupu produktu mobilní aplikace pro občany od fa. Galileo corporation za cenu
12.500,--Kč bez DPH a zpracování osobních dat na webových stránkách obce za
cenu 10.500,--Kč bez DPH.
a souhlasí se zveřejněním žádosti o odkup části obecního pozemku parc.č. 463/2
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře 10 m2 pro p. Jitku Vašíčkovou.
a souhlasí se zveřejněním žádosti o odkup části obecního pozemku parc.č. 352/1
v k.ú. Chvalčova Lhota o výměře cca160 m2 pro pana Bohuslava Zábranského.
a souhlasí s pronájmem obecních stromů za cenu 50,--Kč za kus pro r. 2018.
a nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části obecního pozemku parc.č. 359/21 v k.ú. Chvalčova Lhota do vyřešení legalizace staveb na pozemku.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání.
odbornou technickou kontrolu dětských hřišť, včetně doporučení k odstranění
drobných závad.
informaci Ministerstva spravedlnosti k vyplnění dodatku o střetu zájmů.
informaci Ministerstva zemědělství o pokračování tvorby Rezervního fondu pro
opravy vodovodu a kanalizace.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období a s ním i práce současného zastupitelstva obce.
I když mohou být zkušenosti různé, mám za to, že zastupitelé byli jako celek velmi
pracovití, jejich rozhodování odpovědné a vždy v zájmu obce a občanů. Svědčí o tom
řada dokončených projektů zaměřených na rozvoj obce, řada oprav a údržeb obecního majetku. Většina investic má účinky s využitím na mnoho let dopředu. Může se
zdát, že některé investice byly neúměrně vysoké vzhledem k významu staveb. To se
týká opravy kulturního domu, která proběhla ve dvou etapách. Zde je třeba mít na
paměti, že do kulturního domu se s výjimkou části střechy a nástavby nad přísálím
více než 50 let neinvestovalo. Veškerá zařízení a instalace byly dlouho po době životnosti. Oprava byla provedena s výhledem užitnosti na desítky let. Tomu odpovídá
i úroveň zpracování interiérů. Co dnes vypadá jako příliš honosné, za pár let sotva
vyhoví základnímu standardu. Rovněž oprava budovy Základní a Mateřské školy,
která probíhá po dílčích etapách již několik let, má stejné opodstatnění. Hygienické
požadavky a předpisy jsou stále přísnější, stejně tak nároky na nabídku a kvalitu
výuky, sportovního zázemí i třeba stravování. Mimoto budova školy je určená jako
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evakuační středisko při mimořádných událostech. I z toho důvodu tam byl nainstalován nezávislý zdroj elektrické energie, který pokryje i spotřebu denního stacionáře
a školní kuchyně. V opraveném „krčku“ je zřízen havarijní sklad. Součástí záměru je
i malá cisterna na distribuci pitné vody. Rovněž posilový vrt u vodojemu je vybudován
jako opatření ke snížení rizika v zásobování pitnou vodou v případě nouze. Zateplení
a výměny oken v obecních stavbách – obecní úřad, kulturní dům, vedou ke snížení
energetické náročnosti budov při jejich případném nouzovém využití. Rekonstrukce
garáže Na Říce slouží pro parkování a ochranu obecní techniky. Dalším okruhem
obecních investic je dostavba infrastruktury - kanalizace a vodovod v ul. Poutní,
kanalizace v Dubinách, opravy dopravní infrastruktury, kam patří oprava cesty v ulici
Paseky, Dědina, ulička „U Zuzan“, v ulici Na Kůtku, U Hřiště, k odpadovému centru, Pod Dubinou a opravy povrchů některých bočních cest, zpevněné prostranství
před Chalupou zahrádkářů, ostrůvek v ulici Nové. Dále chodníky v ul. Na Kamenci.
K infrastruktuře pro rekreaci a sport náleží zbudování lesní tělocvičny, výměna herních prvků na dětských hřištích, ale i rekonstrukce parčíku Na Kamenci a výsadby
ve školní zahradě, které souvisí s péčí o veřejnou zeleň. Za zmínku stojí i oprava
čerpací stanice na Sv. Hostýně, drobné opravy cest, poklopů vpustí a podobně.
Z větší části proběhlo narovnání majetkové držby pozemků zejména v ulici
Kroužky, Pod Hostýnem, Pod Matůškem a Chrástka, ale i v jiných lokalitách.
Větší prostředky byly uloženy do zemědělských pozemků. Byly zakoupeny dva
rodinné domy ve strategickém sousedství areálu obecního úřadu s perspektivou
využití pro potřeby jednotky požární ochrany a pro sociální bydlení.
Byly zpracovány, veřejně projednány a následně schváleny důležité rozvojové
dokumenty: plán rozvoje obce na rok 2015-2020 a Změna č.1. územního plánu
Chvalčov.
V soutěži Obec roku Zlínského kraje jsme obdrželi zvláštní ocenění za přátelskou
a sociálně vstřícnou atmosféru v obci.
Došlo k obměně úředníků obecního úřadu na postu matriky a poplatkové agendy.
Obec vykonává funkci opatrovníka pro necelé čtyři desítky opatrovanců, státní příspěvek umožnil přijmout na tuto náročnou agendu zvláštní pracovní sílu. Pro zajištění úrovně poštovních služeb přistoupila obec k projektu Pošta partner a provozuje
poštovní úřad.
Nabídka kulturních a společenských akcí se i za podpory obce dále rozšiřuje.
Podpora společenským organizacím se zvýšila o mnoho desítek tisíc korun, sociální
program a podpora znevýhodněných je na dobré úrovni.
Obec má respektované postavení v Podhostýnském mikroregionu i v Místní akční
skupině. Pro blízkou budoucnost jsou zpracovány a veřejně diskutovány rozvojové
projekty.
Hodnota obecního majetku vzrostla o více než 30 milionů Kč, po celou dobu obec
hospodařila bez dluhů.
Předchozí řádky jsou pokusem o rekapitulaci jednoho volebního období a nedělají si nárok na pohled jediný. Nic mimořádného, pouze zpráva o působení obecního
zastupitelstva, které s podporou a v zájmu osvícených občanů naplnilo svůj mandát.
Ke změnám dochází postupně, a plynule se mění vnější prostředí i vzhled obce,
mění se lidé, mění se i názory, požadavky, nároky a nálady nové generace. Práce pro
obec je bez konce, nikdy není hotovo, vždy je co zlepšovat nebo dělat jinak.
I tentokrát bylo mi ctí být členem odstupujícího zastupitelstva, všem jeho členům
bych chtěl poděkovat a popřát zdraví a vše nejlepší v jejich dalším působení.
Ing. A. Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Saskie KVASNIČKOVÁ
Hellen ZICHÁČKOVÁ
Dominik POŘÍZEK
Mathias ŠTĚPÁN
Rodičům přejeme hodně radosti a maličkým krásný a spokojený život.

Řady chvalčovských občanů opustili:
Jitka BERNATÍKOVÁ

59 let

Jaromír VYSLOUŽIL

68 let

Josef POSPÍŠIL

85 let

Anna ZÁBRANSKÁ

84 let

Marie CHARVÁTOVÁ

85 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Uzavřená manželství:
Martin KONEČNÝ
Kateřina JANOCHOVÁ
Karel BEČVÁŘ
Jaroslava ADAMCOVÁ
Jiří BALVÍN
Nikola TROJKOVÁ
Karel VOLEK
Aneta BÍLKOVÁ
Novomanželům přejeme hodně štěstí, porozumění, tolerance a lásky.
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Zprávičky z KCR DOMINO
Léto je pomalu za námi. V Dominu během prázdnin probíhaly příměstské tábory.
Každý den byl pro děti připraven pestrý program. Hráli jsme spoustu různých her,
rádi jsme chodili do lesa, na hřiště, nebo tvořili. Prázdniny však rychle uběhly a tak
již plánujeme aktivity a kroužky od září.
Tradičně zůstávají v nabídce:
KLUBÍČKO – cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let. Jedná se o motorická cvičení
pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel, písniček, motorických a
terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách a skupinky jsou
rozděleny podle věku dětí.
ŠIKULKA – pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let. Pomocí mnoha aktivit, cvičení, tvoření
a výtvarných technik děti rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, koordinaci pohybu, soustředěnost a spolupráci.
TVOŘÍNEK – výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let, které rády malují a tvoří.
Společně poznáváme různé výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření.
Podporujeme rozvoj tvořivosti, jemnou motoriku a samostatnost.
VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA – pro děti od 1,5 roku. Dopoledne bez rodičů plné
různých aktivit, hraní, zpívání, tanečků, malování, tvoření a motorického cvičení
v malém kolektivu. Vhodné jako příprava na vstup do mateřské školy.
VOLNÁ HERNA – společné hraní pro rodiče a prarodiče s dětmi.
Na začátku září budou DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Je možné přijít, podívat se,
informovat, zapsat do kroužků, nebo jen tak pobýt a pohrát si s dětmi v příjemném
prostředí. Bližší informace na tel. 604 305 055.
Přeji všem hodně pěkných dnů plných sluníčka, odpočinku a krásných zážitků.
Elen Egerová

Různé
Akce Chvalčov a okolí:

KŘEST NOVÉ KNIHY s názvem „PÁD DO TMY“
chvalčovské spisovatelky Kláry Janečkové
ve čtvrtek 20. září 2018 v 17.00 hodin
v knihovně KD Chvalčov
Novou knihu Kláry Janečkové s názvem Pád do tmy pokřtí slovem starosta obce
Chvalčov pan Ing. A. Stodůlka, a písní zpěvák moravských lidovek pan Jožka
Šmukař.  Jste srdečně vítáni.
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Pozvánka na

OSLAVU 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
V minulém zpravodaji nás náš pan starosta pozval na oslavu 100 let československé státnosti. Dovolím si připomenout, že oslava proběhne v areálu Chalupy
zahrádkářů a jejím nejbližším okolí 22. září 2018. Oslava bude společná pro
Bystřici, Chvalčov a sokoly. Je znám už program oslav, změny mohou nastat jen
při nepříznivém počasí. Co můžete očekávat?
14.30 řazení průvodu v ulici Na Kamenci a jeho následný přesun před Chalupu
zahrádkářů.
15.00 slavnostní zahájení oslavy, projevy starostů a hostů, společné vystoupení
Tregleru a našeho pěveckého sboru ZŠ.
Slavnostní předání 2. části Chodníku Masarykových veřejnosti.
15.45 vystoupení malých hasičů a sportovců, paní Trňákové s nejmenšími
cvičenci, souboru Malá Rusava, uvedení ukázek sokolských skladeb,
koncert dechovky Základní umělecké školy z Bystřice pod Hostýnem.
V areálu zahrádkářů se budou promítat dokumentární filmy, bude otevřena malá výstava. Budou  připraveny stánky s občerstvením.
Nové tabule byly zásluhou našeho pana starosty vyrobeny s předstihem a připravené texty a fotografie graficky uspořádala a připravila k instalaci Mgr. Kamila
Kulhavá rovněž s předstihem. Jednotlivá zastavení jsou již namontována a lemují
naučnou stezku od bystřického zámku až na Švajgrovku. Je jich celkem osm. Na
jejich obsahu se podílel celý tým odborníků, znalců a nadšenců. Doporučuji vám,
abyste využili pěkného počasí a prázdnin a Chodník si s předstihem, třeba i po
etapách, prošli. V informačním centru bude i doprovodný text – skládačka. Trasa
je označena modrými kolečky na bílém podkladě. Dokumentární filmy připravují
pan Vladimír Macenauer a tým Vítězslava Tichého. Určitě pro nás objeví nová
nebo pozapomenutá fakta. Naše obec, Bystřice p. H. i mikroregion získají natrvalo
ucelenou informaci o začátcích politické dráhy Tomáše Garrigue Masaryka, naučná
stezka snad bude opravdu naučná nejen pro nás, ale i pro školy, turisty a všechny
zájemce. My, zásluhou nevšední ochoty vedení naší obce, jsme konečně zhodnotili
vše, co jsme o době pobytu rodiny Masarykových v našem kraji zjistili. Chvalčov a
tím i mikroregion má u desky na domě 401 pietní místo díky bystřickým sokolům, bez
nichž bychom na události z roku 1898 pravděpodobně zapomněli. Deska je trvalým
společným historickým dědictvím naší obce a Bystřice pod Hostýnem.
Ve Chvalčově, v části Lhotka, je od roku 1923 na domě č.401 nenápadná pamětní
deska, kterou tam tehdy za velké slávy umístili bystřičtí sokolové. Snad to byla její
nenápadnost, která ji uchránila po dobu Protektorátu a v období socialismu před
zničením. Obdiv zaslouží i ti, kteří o ní věděli, chodili kolem ní a neupozorňovali na
ni, aby nebyla zničena. Pamětní deska má pro náš kraj mimořádný význam, který
si jen malá část dříve narozených uvědomuje. Díky prázdninovému pobytu v domě
401 se v roce 1898 tehdy málo známý T. G. Masaryk začal seznamovat se svým
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budoucím volebním okresem. Vybral si ho jako kandidát na poslance pro volby do
říšského sněmu. V roce 1907 volby vyhrál a stal se poslancem. Vstoupil do politiky a
začala se psát jeho politická dráha.
O pamětní desce a jejím obsahu se po mnoho let nemluvilo a našeho prvního prezidenta se dřívější režim snažil vymazat z paměti národa. Sokolové se po
roce 1989 snaží vrátit této významné postavě našich dějin důstojné místo. Pro zmapování jeho působení na Valašsku je znovuobjevení desky pro současníky významnou událostí, která přesahuje bystřický mikroregion. Vznikly dva dokumentární filmy,
na nichž se podílejí významné osobnosti naší kultury. Na jeden z nich se můžete
podívat na you tube, když kliknete na tento odkaz: ►https://youtu.be/kFdIBIBc31Q
Doufáme, že si dne 22. září 2018 najdete čas a na zahájení slavnostní akce
v 15 hodin přijdete na program, na filmy, na výstavku, nebo jen tak posedět
u kafe, piva a něčeho k zakousnutí. Těšíme se na vás.
Eva Bubílková

Kulturní rubrika
Chvalčovské „Chrtění“ splnilo svůj účel
Chvalčovské Chrtění se stává u nás ve Chvalčově již krásnou a smysluplnou tradicí. Letos se sešli milovníci pejsků, hlavně adoptovaných chrtů, na fotbalovém hřišti
ve Chvalčově v sobotu 16. června, a to v opravdu v hojném počtu. Akce se zúčastnilo
celkem 98 pejsků, z toho adoptovaných chrtů bylo 55.
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Naše „Chrtění“ je akcí charitativní a
osvětovou, takže jsme moc vděčni za
jakoukoliv pomoc. Jedná se o záchranu
dostihových chrtů /greyhound/ v Irsku a
španělských chrtů /galgo a podenco/,
kteří nemají jinou šanci na život, než
jakou je jejich adopce. Ve svých zemích
původu jsou tito nemilosrdně v mladém
věku usmrcováni, a to často velmi trýznivým způsobem! Proto pořádáme tyto
akce, aby se co nejvíce lidí dozvědělo,
jaké krutosti se ještě v dnešní Evropě
odehrávají, a také proto, abychom
i finančně napomohli k jejich záchraně. Majitelé adopťáčků, kteří jezdí na
naše akce, mají své svěřence z různých organizací v ČR, zachraňujících
právě tyto krásné aristokraty. Jsou to
Chrtění
organizace Chrti v nouzi, Galgo v nouzi,
Galgo de la Estrella a GACR.
K tomu, abychom mohli pomáhat, potřebujeme sponzory. Již několik let nám věnují své výrobky do naší „Hry o ceny“ např. KAZETO, spol. s r.o., BRAMO Napajedla a
další firmy i jednotlivci, kteří mají srdíčka na tom správném místě.
Program pro širokou veřejnost jsme měli docela zajímavý. Po registraci příchozích
pejsků a jejich páníčků se tradičně u mikrofonu střídají rodinky, které adoptovaly

Chrtění
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nějakého „nosana“, jak chrtům říkáme mezi sebou, a řeknou pár slov o svém svěřenci. Pro nové zájemce o chrty jsou tyto informace nesmírně důležité k tomu, aby
se mohli rozhodnout.
Po představení chrtů byla ukázka jejich výcviku, kterou předvedla Jana Skřivánková
se svými greyhoundy Ájou a Arethkou i galgem Sunnym, aby byl zbořen mýt, že
dospělý chrt se nenaučí poslušnosti. Jde to, Arethka dokonce úspěšně složila zkoušky poslušnosti.
Pak následovala ukázka piloxingu, a to s cvičitelkou Editkou Jemelkovou.
Postupně se v rytmu hudby přidávala děvčata, a to velká, i ta malá.
Následovalo vystoupení mistra Evropy v naturální kulturistice pro rok 2017, našeho občana Jaromíra Janečky a jeho svěřenkyně Michaely Ulrichové. Moc se líbilo!
No a na závěr, stejně jako vloni, bylo krásné vystoupení členů KK Bystřice pod
Hostýnem.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli. Fotbalistům za jejich přízeň, panu Milanu
Perútkovi za zajištění občerstvení, všem vystoupivším, všem, kteří nám jakkoliv
pomohli s tombolou, a to napříč organizacemi. Děkujeme také našim občanům, kteří
se za námi přišli jen tak podívat, ať už se svým čtyřnohým kamarádem, nebo sami.
Bez Vás by to prostě nešlo!
Adopcí jednoho chrta nezměníme svět, ale tomu jednomu zachráníme život!
A následně pak on změní nás a také naše priority.
Alena Brabcová

Magický Hostýn

V letošním roce rozhodla vláda ČR
o zařazení Svatého Hostýna mezi
národní kulturní památky. Tato významná příležitost se tak stala impulsem
k uspořádání letošní hodové výstavy.
Výstava nesla název Magický Hostýn
a byla sbírkou materiálu, který se
s pomocí občanů podařilo shromáždit. Za zapůjčení prací od žáků patří
velké poděkování jak ZUŠ Bystřice
pod Hostýnem, tak ZŠ a MŠ Chvalčov,
městu Bystřice pod Hostýnem za vzácné archivní pohlednice, dále panu
Pavlu Hradilovi za zapůjčení církevních

rekvizit a dalším chvalčovským spoluobčanům.
Poděkování patří paní učitelce Konečné
a jejím zpěváčkům, kteří vernisáž výstavy
tradičně zahájili svým milým vystoupením.
Letos k nám zavítali také žáci literárně dramatického oboru ze ZUŠ B. p. H.
s pásmem „Tataři na Hostýně.“ Jejich vystoupení bylo nejen příjemným, ale i poučným zpestřením. Děkujeme paní učitelce
Vrbecké, jež žáky doprovázela a samozřejmě zejména mladým protagonistům.
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Největší poděkování patří paní Naděždě Sedlářové, která celou výstavu připravila
a nainstalovala.
Že je Hostýn srdeční záležitostí většiny z nás, o tom nás přesvědčila vysoká
návštěvnost výstavy. Svědčí o tom i zápisy občanů v kronice. Cituji: „Důstojné zahájení každoročních oslav sv. Cyrila a Metoděje.“ „Děkuji za nepopsatelný zážitek.“
„Organizátoři si zaslouží velikou pochvalu a vděk za připomenutí všech významných
událostí. Moc děkuji.“ „Nádhera. Děkujeme. Velmi poutavé o místě, které všichni do
jednoho milujeme.“ „Velmi zdařilá výstava, která jistě chytí za srdce. Školní děti jsou
moc šikovné a nápadité.“
Jitka Dostálová
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Nikdy není pozdě

Kreslení je můj koníček, ale v minulosti jsem neměla dost času se mu plně
věnovat. Čas rychle ubíhal a já přestala doufat, že ještě někdy svou zálibu rozvinu.
Jednoho dne mne má vnučka upozornila na to, že ve Chvalčově bude probíhat
dvoudenní kurz s výtvarným zaměřením. Všechno mi zjistila a zařídila. Další krok už
byl jen o mém rozhodnutí a odvaze. Šla jsem do toho s tím, že to nějak dopadne.
Sešlo se nás šest, samé ženy. Pod odborným dohledem paní Kamily Kulhavé,
učitelky ve výtvarné škole a pana Karla Bubílka, zdejšího známého malíře. Vzájemně
jsme se představili a pan Bubílek nám v krátkosti ukázal několik svých prací. Také
nám byl sdělen plán, jak to celé bude probíhat. Začali jsme kreslením jedné staré
zahrady, na které se pásly ovečky. Po obědě na hotelu Říka jsme se k tvorbě našeho
druhého dílka přesunuli do ulice Na Říce. Když byl druhý obrázek hotov, rozešli jsme
se domů.
Druhý den jsme zahájili pod Kozincem. Kdo si troufnul kreslit překrásný výhled na
Obřany, tak zvěčňoval tuto horu. Kdo si netroufnul, maloval jiný pohled. Naši učitelé
nás pozorovali a radili. Výtvarnou činnost jsme zakončili na břehu říčky Bystřičky
u hřiště. Tam jsme se po dokončení svých celkem vydařených výtvorů rozloučili
s milými učiteli a poděkovali za
trpělivost, kterou s námi měli.
Slíbili jsme si, že celou akci
ještě někdy zopakujeme.
Jsem ráda, že jsem přemohla svoji nerozhodnost a
šla do toho. Poznala jsem
nové lidi a mnoho nového se
naučila. A především jsme
všichni společně prožili dva
krásné, nezapomenutelné dny.
Jarmila Studená
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V pátek dne 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin
se v budově obecního úřadu ve Chvalčově uskuteční

VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
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.

Způsoby hlasování
při volbách do zastupitelstva obcí
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno – v naší obci volíme 15 členů zastupitelstva.
V podstatě existují tři základní možnosti:
1) buď můžete označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany jednu
volební stranu, pokud se rozhodnete volit stranu jako celek (v tomto případě má
každý kandidát této strany 1 hlas)
2) pokud se rozhodnete hlasovat pro jednotlivé kandidáty z různých stran, můžete
křížkem označit nejvýše 15 libovolných kandidátů a to bez ohledu na to, za kterou
stranu kandidují.
3) další možnost je kombinace volební strany (nejvýše může volič zakřížkovat jednu
volební stranu) a zároveň může volič označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Například: dám hlas straně „xxxxx....“ a zároveň označím křížkem dalších
7 kandidátů z jiných stran – těchto 7 kandidátů má přednost před volenou stranou
„xxxx.....“, to znamená, že hlasy v tomto případě získává nejprve 7 samostatně
označených kandidátů + prvních osm kandidátů z označené strany „xxxx.....“ (do
celkového počtu 15 volených zastupitelů).    
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Volby do zastupitelstev obcí 2018
(pro prezentaci kandidátních stran jsou použity materiály, které byly jejich lídry
pro zpravodaj předloženy).

Kandidátní listina: SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura
Jmenný seznam
  1 Hampl Robert
  2 Gabriel Petr
  3 Navrátilová Andrea
  4 Olejníková Monika
  5 Sedlařík Marek
  6 Trnčák Miroslav
  7 Fojtíková Renata
  8 Martínková Šárka
  9 Odvrša Jiří
10 Soukup Radek
11
Gabriel Pavel
12 Volek Karel
13 Kobliha David
14 Zycháček Zdeněk
Robert Hampl
Vážení spoluobčané,
na přání mnohých z Vás rozhodl jsem se kandidovat do zastupitelstva obce Chvalčov jako nezávislý kandidát. Mnozí mne znáte, a pokud mi dáte
svůj hlas, chtěl bych být obci nápomocen radou
i zkušeností z práce v zastupitelstvu obce, kterou
jsem v dřívějších dobách  vykonával 16 let. Nebudu zde rozvádět, co by obec měla nebo neměla
konat.
Z Vašich podnětů je mně třeba znám jeden z mnoha problémů, který se týká jak Vás dříve narozených, tak i Vašich potomků.
Například uvádím byty pro seniory, byty pro Vás
mladé, kteří se chystáte založit rodinu, máte
v okolí výhodné zaměstnání a nemáte kde bydlet.
Je povinností obce, aby tento problém řešila a vytvářela podmínky pro toto řešení
a realizaci. Je pouze na Vaší dobré vůli, zda chcete i Vy být nápomocni při řešení
tohoto problému. Pokud ANO, jděte k volbám a dejte svůj hlas těm kandidátům,
o kterých si myslíte, že splní Vaše představy a plány o řešení problémů i rozvoji
obce Chvalčov.
Jděte volit, přeji Vám všem šťastnou ruku při výběru zastupitelů naší obce.
Srdečně Vás všechny zdravím Zdeněk Sedlář
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3.

41 let, automechanik

4.

37 let, technik

5. Petr Válek

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

32 let, manažer prodejny

Petr Zábranský

2.
Ondřej Velikovský

43 let, ředitelka ČČK Kroměříž

Bc. Alice Juračková

1.
Bc. Michal Sedlář

39 let, hasič

64 let, důchodce

9.

50 let, jednatel společnosti

10.

Martin Žouželka

8.

Jan Gregor

43 let, strojník

Robert Langer

7.
Stanislav Vukelič

47 let, montážní dělník

Stanislav Kotas

15. Tomáš Mikulík

6.

23 let, dělník

31 let, řidič

14.

Edita Sedlářová

43 let, sociální pracovník

Marie Horáková

51 let, účetní

13.
Bc. Michaela Fojtíková

24 let, studentka

12.

Josef Dolák

11.

rozvoj obce v oblasti kultury, sportu, bezpečnosti
podpora dotačních programů pro občany ( energetické aukce, kotlíkové dotace, zelená úsporám)
podpora podnikatelských aktivit a investičních záměrů investorů
podpora zajištění bydlení pro mladé rodiny
sociální politika k seniorům a zdravotně postiženým

63 let, obsluha CNC stroje

PRIORITY HNUTÍ ANO

maximální využití finančních prostředku EU v posledním programovacím
období 2014 - 2020 pro rozvoj obce
aktivní podpora cestovního ruchu a destinačního managementu
spolupráce v rozvoji celého Podhostýnského mikroregionu
podpora rodinné politiky
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„Pro Chvalčov”sdružení nezávislých kandidátů
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HASTRMAN
aneb můj TOP film ve chvalčovském letním kině pod Kozincem
Už samotný trailer k novému českému filmu Ondřeje Havelky s názvem „Hastrman“
mě zaujal. O to více jsem se do kina těšila. Film byl natočen podle předlohy současného autora Miloše Urbana, který k nám pod Kozinec osobně zavítal. Sesedli jsme
do kruhu okolo ohně a zaposlouchali se do hlasu tvůrce postavy barona v těle hastrmana, či hastrmana v těle barona? Příběh je vyprávěn lyrickým jazykem na dnešní
dobu naprosto neobvyklým. Autor si pohrává se slovy, jež do detailu vykreslují jemné
hnutí baronovy - hastrmanovy mysli stejně bravurně jako tajemný šepot přírody. Lze
vůbec takto niterné pocity převést do filmu? Už dávno jsem se naučila vnímat román
a film jako dvě samostatná díla. Nemá smysl je porovnávat. Literatura a film je úplně
jiný fenomén mluvící naprosto odlišnými výrazovými prostředky. Úvahy typu zda je
lepší kniha než film jsou bezpředmětné. Pravda je, že pár úvodních stran knihy vábí
a láká přečíst si knihu celou.
Ani Urbanův filmový hastrman nepředstavuje klasického českého vodníka, jehož
úkolem je lapat dušičky a zavírat je pod pokličky bucláků. Urbanův hastrman přichází
jako správce, jako hospodář vodního a podvodního revíru, o který se jeho rod po
věky stará. V lidském světě se setkává s láskou, jež odkryje rozháranost nitra člověka ve zvířeti, zvířete v člověku. Jsme svědky mýtického zápasu, který nezná vítězů.
Zápasu, který provází nevýslovná bolest a utrpení. Scéna, kdy hastrman vykřičí
svou bolest do lesů, je neuvěřitelně působivá, osten nenaplněné a z principu osudu
nenaplnitelné lásky, s nímž se v útrobách své duše každá cítící bytost někdy setkala.
Hastrman je v každém z nás. V každém z nás nějak jinak.
V pohádce by hastrmana láska proměnila, změnil by se v člověka. To se
v Havelkově zpracování nestane. Baron ví, že jeho dvojakost je osudová, že z ní
nikdy nemůže vystoupit. Není tu žádná naděje, o to je jeho bolest děsivější a pravdivější. Jako naprosto stěžejní tah považuji výběr představitele hlavní role, herce Karla
Dobrého. Jeho démonické vzezření hraje samo o sobě. Pohyby těla a především

Autorské čtení Miloše Urbana
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oči. Ty oči! Hloubka, noblesa, pudovost, tajemno, bolest, utrpení, zápas… Všechny
emoce v pouhém výrazu očí. Prostě paráda! Skvělá byla také protagonistka Katynky,
baronovy lásky. Pro mě dosud neznámá brněnská herečka Simona Zmrzlá. Její
oduševnělý půvab, síla ženství a rebelství působí jako magnet jak na muže z rodné
vesnice, tak na samotného hastrmana.
Filmový příběh byl posazen do kulis nádherné přírody, s důrazem na její syrovost
a tajemno. Dle mého názoru se tvůrcům podařilo převést Urbanovo lyrično do filmového obrazu. Hastrman na mě dýchnul onou nepopsatelnou atmosférou, neoblomností osudu, krásou věčné síly, ze které až mrazí.
Koncem filmu byli diváci vesměs zaskočeni. Mě osobně ten „useknutý“, nicméně
otevřený konec nevadil. Pan Urban na besedě vyprávěl okolnosti v souvislosti s natáčením, uvedl také, že jeho román je dějově postavený poněkud jinak. V každém
případě byl pro mě film velkým zážitkem a na knihu se už těším.
Děkuji všem organizátorům chvalčovského letního kina pod Kozincem za čas a
trpělivost, se kterou se věnují našemu kulturnímu vyžití.
Jitka Dostálová

Letní kino Chvalčov podruhé
Dvanáct filmových večerů pod Kozincem, srpnové výjezdy kina po okolí, filmy
s návštěvou padesát i tři sta diváků. Setkání s diváky z Chvalčova, Bystřice,
Holešova i ze Zlína. Debaty u ohně s ultramaratoncem Ondřejem Veličkou a spisovatelem Milošem Urbanem, rodiny se stany, které si filmový večer protáhly do rána…
Takový je jen letmý souhrn dojmů a faktů z druhé sezóny Letního kina Chvalčov.
Na jejím konci stojí rozhodnutí pokračovat s letním kinem dále, ačkoli výsledných
1 200 diváků znamená o třetinu nižší návštěvnost než loni, kdy bylo kino nové, neokoukané a bez blízké konkurence.
Přesvědčili jsme se ve spolku o tom, že kino stojí na dvou pilířích. Tím prvním jsou
všichni ti lidé, kteří po práci připravovali areál a přes léto zajišťovali chod kina (celkem
se jedná o více než 500 hodin dobrovolné práce). Zaslouží si velký dík, protože není
samozřejmé obětovat týden po týdnu kus svého volna.
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A dalším pilířem je prostředí louky pod Kozincem. I do budoucna by podle nás toto
místo mělo zůstat hlavně loukou. Veškeré zásahy, které zde umožní nám i ostatním
snadnější pořádání akcí by měly být jen takové, které prostředí spíše dotvářejí a
nesnaží se ho zcela změnit.
Druhá sezóna Letního kina byla namáhavá, provázená pochybami, jestli má smysl
držet celý podnik v konkurenci kina na bystřickém koupališti, ale ve výsledku byla
hodně poučná. Děkujeme všem divákům za návštěvu, všem sponzorům za materiální i finanční pomoc a obci Chvalčov navrch za podporu, díky které bylo vždy snadné
dohodnout se na řešení problémů souvisejících s provozem kina, rozvíjením areálu
i náhlými nápady.
Na viděnou příští léto!
Za Okrašlovací a zábavní spolek
Pavel Kubaník

Foto: Jaroslav Dufek

…a po třetí
Prostě mi to nedá, abych se ještě několika slovy k chvalčovskému letnímu kinu
nevrátila.
V pátek 7.9. proběhl v rámci zakončovací akce pod Kozincem festiválek, během
něhož vystoupily čtyři kapely. Krásné, stále ještě letní počasí přálo, ba dokonce vybízelo k setkání. Mlaďouncí muzikanti, rozumné vstupné, možnost dát si pivo, jeden
by čekal, že se sem místní omladina pohrne. Ale kdepak! Účast místních lidí by se
dala spočítat na prstech ruky. To samozřejmě přeháním, ale stydno mi bylo, stydno
za Chvalčovjany. Těch nekonečných řečí po hospodách, jak se tady nic neděje, jak
se tady nedělá nic pro mladé! A když jim pořadatelé naservírují akci přímo pod nos,
je to stejně nezajímá. Co by tedy vlastně chtěli? Nechápu to. Lenost, pesimismus,
nechuť, jen potřeba zkritizovat vše, co dělají ostatní. Škoda slov. Otočme list. Akce
se naštěstí vydařila díky návštěvníkům z blízkého i dalekého okolí. Psychedelickou
hudbu si sice běžně nepouštím, ale s živými muzikanty to bylo jiné kafe. Obdivuju
každého, kdo něco dělá a je cítit, že ho to baví. Ať už stojí za barem nebo za kytarou.
Hodně štěstí do příští sezóny.
Jitka Dostálová
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Naše příspěvky
Ohlédnutí za uplynulým stoletím minulého tisíciletí…
Moje máma byla ročník 1932,
předválečné dítě. Její dětství poznamenané válkou a chudobou nebylo
jednoduché. V každém domku vyrůstalo hned 6 a více sourozenců spolu
s rodiči a někdy i prarodiči. Život v té
době znamenal dřinu a zase dřinu.
Obyčejný chléb se zamykal do kredence a sourozenci se o něj prali.
Maso neznali vůbec a koláče jen ve
svátky. Když měl někdo krávu, byl
v očích sousedů boháčem. Mí prarodiče měli jen kozy, které máma s ostatními sourozenci chodila pást. Během
léta i mnoho kilometrů, na Paseky, na
Kozinec, Na Janče. Pasáčků koz se
tak sešlo i několik desítek, čas trávili
v přírodě, kde jim bylo umožněno
prožít dobrodružné dětství plné her
a společenství. Nikdo z nich neměl
boty, oblečení se dědilo a pocity dětí
nikdo neřešil. Vůbec to byla doba, ve
které měli rodiče za úkol děti uživit a
to jim zabíralo veškerý čas a veškerou
sílu. Tehdejší děti si jen stěží uměly
představit, že za pár desítek let se děti
Zemljanka manželů Pálkových
v očích rodičů a společnosti stanou
osobnostmi, se kterými se diskutuje, a
které mají právo na svůj názor. Že na bolístky duše bude existovat psycholog a úrazy
se budou řešit na chirurgii.
Musela to být tvrdá doba. I moje máma ukončila základní školu v 6. třídě a šla
pracovat do tehdejšího Šohaje jako šička. V necelých 14 letech šlapala denně ve
čtyři hodiny ráno do Bystřice, tam osm až deset hodin šila, a večer zpátky. V létě
v zimě. Dnes by se podobný životní styl vyhodnotil jako týrání dětí. Tehdy ovšem
šlo o přežití. Ne že by lidé tehdy pocity neměli, ale sedřená matka šesti, osmi dětí
se jen stěží měla kdy zabývat potřebami každého z nich. Jaké emocionální bouře
lidé prožívali uvnitř, se můžeme jen dohadovat. Bylo ovšem nemyslitelné a nereálné
rozbíjet rodinu například kvůli nevěře, či alkoholismu. Chudoba rodiny stmelovala a
udržovala pohromadě. Bylo to dobře nebo ne? Štěstí jednotlivce nestálo na piedestalu jako je tomu dnes.
Válka ke vší té dřině přinášela každodenní strach. Strach o holý život. Máma mi
vyprávěla, jak museli každý večer zatemňovat okna a z domu nevystrčit nos. Ačkoliv
přímo v této oblasti zřejmě neprobíhaly válečné bitvy, přece jen v lesích se zdržovali
partyzáni a němečtí vojáci se tady pohybovali celkem běžně. Pamatuji si, že máma
nikdy Němce neměla ráda, a němčina v ní nepřestala vyvolávat paniku. Na druhou
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stranu si pamatovala, že to byli právě němečtí vojáci, ubytovaní na hotelu Říka, kteří
rozdávali dětem čokoládu. Nic takového pasáčci koz neznali a mohli by se po ní
utlouct. Válka byla také příčinou hromadění zásob. Podvědomý strach z nedostatku
jídla a z hladu se v naší rodině promítal po celá desetiletí, kdy už k tomu nebyl prakticky žádný důvod.
Pro lidi, kteří zažili válku, bylo všechno další už jen lepší. Nastupující komunismus tak měl otevřenou cestu. A ani rozšířená katolická víra nemohla jeho rozmachu
zabránit. Založilo se družstvo, ve kterém později mnoho místních občanů pracovalo.
Začal fungovat Místní národní výbor, postavila se škola, kulturní dům. Živnostníky
nahradila Jednota. Pionýrské a svazácké organizace prorůstaly do povědomí všech
dětí. Lenin na každém kroku a vítězství socialismu udělaly s myslí občanů své.
Chudoba, na kterou byla válečná generace zvyklá, opravdu vymizela. Lidé měli co do
úst, fungovalo jakési zdravotnictví, začalo se rodit v porodnicích, ubývalo mrtvorozených dětí. Každý měl práci, začaly se stavět domy. Typické okály a patrové domy, ve
kterých měly děti svůj vlastní pokoj! Zavedly se akce „Z“ a svépomocí se budovala
šťastnější socialistická budoucnost v míru. Existovaly novomanželské půjčky, první
máj a spartakiáda.
Já jsem své dětství prožila v rozpuku socialismu. Jako dítě jsem režim vnímala
jako naprosto přirozený a neměla pocit, že by mě někdo utlačoval. Chodila jsem do
Pionýra, kde jsme si hráli. A spartakiáda mě taky bavila. Moji rodiče pracovali v JZD,
hlady jsme netrpěli. Socialistické seriály v televizi mě nijak netrápily, žádné jiné jsem
neznala. Byla jsem ráda, že máme vůbec nějakou televizi a že nám svítí elektrika.
Mí rodiče takové vymoženosti z dětství neznali. Neměla jsem žádného strýčka disidenta, který by seděl ve vězení, protože čte špatné knihy. O tom, že existují estébáci,
jsem neměla ani tušení a major Zeman byl pro mě hrdina, kterému jsem držela palce.
Tak to prostě bylo. Socialismus myšlení lidí zakonzervoval a v této konzervě jsme
více či méně spokojeně žili. A tak jako se mých rodičů nikdo neptal na jejich pocity
a názory, tak ani za mého dětství tomu nebylo jinak. Rodiče pro mne byli autoritou,

Chvalčovská základní škola
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Spartakiáda

se kterou se nediskutuje. Smysl pro autoritu byl jistě také jedním z fenoménů, který
komunistické vládě nahrával. Lidé byli vesměs zvyklí, že je někdo nebo něco řídí,
a nezabývali se tím, že je na tom něco špatně. Obyčejný vesnický život neskýtal

Pionýrský slib
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mnoho prostoru pro nějakou protirežimovou rebelii. Četli jsme Čuka a Geka a byli
vděční za místní knihovnu. Poslouchali jsme „Zagorku“, chodili na obyčejné vesnické zábavy a netušili, že někde existuje nějaký The Plastic People of the Universe.
Nevědomost a nevzdělanost jsou živnou půdou pro manipulaci. Na první pohled by
se mohla tato doba zdát jako idylická, a mnozí ji tak jistě také vnímali. „Nebylo jak za
komančů,“ slýchávám stesky některých lidí dodnes a zdržuji se komentáře.
V jakém zlu jsme to vlastně žili, jsem se dozvídala až během studií v Praze. Ale to
už je další kapitola. Pravdou zůstává, že socialismus lidi opravdu nakrmil, ovšem za
cenu zmrzačení na duchu. Totalitní režim z mého pohledu zůstává jako odstrašující
příklad vítězství hmoty nad duchem. Mé dětství v 70. a 80. letech je toho důkazem.
Bůh se z našich myslí vytratil, byl zakázaný, stejně jako každé další tajemství či
mysterium, které překračovalo jasně daný rámec omezeného komunistického myšlení fixovaného ideou, že hmota je vším. Nezkoumej, neobjevuj, neptej se, tady máš
žvanec, tak mlč a funguj.
Dnešní doba je už úplně jinde, má své vlastní plusy a mínusy. Musí se potýkat
s jinými druhy manipulace, musí objevit, co to ta svoboda vlastně je, musí čelit chaosu a jedinec se učí přebírat zodpovědnost sám za sebe. To je naprosto nová zkušenost. Za uplynulých 100 let přihlížíme přímo kvantovému skoku ve vývoji. Vždyť ještě
v roce 1932 žili lidé na Chvalčově v zemljankách. Netrvalo ani sto let a v očích našich
předků jsme my všichni neskuteční boháči. Z jejich pohledu máme úplně všechno.
Teď už jen aby se nám podařilo v tom nadbytku všeho udržet zdravou mysl a otevřít svá srdce. Ve všem tom vnějším bohatství se zorientovat a najít bohatství vnitřní
vnímám jako úkol další generace. Zharmonizovat fyzickou realitu s tou duchovní a
uvést je v soulad. Úkol to není jednoduchý, a ačkoliv v mnoha lidech panuje pocit,
že to jde s mladou generací z kopce, nemyslím si to. Jsou prostě jiní, nikoliv horší.
Ve své vědomé naivitě se přikláním k víře, že jsou naprosto připraveni svůj nelehký
úkol zvládnout.
Jitka Dostálová

Naši hasiči

Návštěva bystřického koupaliště
Krátké ohlédnutí za
prázdninami. Krásné počasí
lákalo na výlety a osvěžení
u vody. I pár mladých
hasičů se jelo koupat do
Bystřice. Nejprve dováděli ve vodě, na skluzavce,
pak se posilnili v bufetu
a hurá na animační program „vodní hrátky“, který
měly holky dobře připravený. Příjemně unaveni jsme
nasedli na kola a vydali se
domů.
Anna Adámková
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Malí hasiči na koupališti

Naši sportovci
Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2017 / 2018
Připadá mi, že to není tak dávno, kdy jsem psal o minulé fotbalové sezóně, a
přitom uběhl další rok a já se snažím těsně po skončení soutěží všech našich celků
shrnout a zrekapitulovat skončenou fotbalovou sezónu 2017/2018. Mám trochu
zvláštní pocit z právě uplynulého fotbalového roku chvalčovské kopané. Obrovskou
radost z výsledků mládežnických celků nám kazí skutečnost, že hlavní družstvo
mužů skončilo na posledním místě v okresním přeboru. Bohužel naše mužstvo si
nedokázalo udržet výkony z minulé sezóny, potýkali jsme se se zraněními klíčových
hráčů a v zápasech s celky ze spodní části tabulky jsme nedokázali strhnout vítězství
na svou stranu. Mužstvo bylo průběžně doplňováno novými hráči, největší posilou byl
návrat Pepy Spiegla do chvalčovských fotbalových řad. V zápasech byla určitě znát
jeho zkušenost z vyšších fotbalových tříd a mnohokrát náš tým jako brankář podržel.
Jsem také rád, že se do týmu naplno zapracoval náš odchovanec Ondřej Dostalík,
který začal potvrzovat svoje předpoklady rychlého kvalitního útočníka. V týmu končí
4 zkušení hráči a je zřejmé, že i na postu trenéra dojde ke změně. Svou trenérskou
misi u týmu mužů končí pan Zdeněk Trojek. Chtěl bych touto cestou poděkovat
jak trenérovi Zdeňku Trojkovi, tak končícím hráčům za jejich obětavý a poctivý pří30

stup k chvalčovskému fotbalu. Přestože bychom vzhledem k výslednému umístění
v tabulce měli sestupovat do III. třídy okresní soutěže, zůstávají muži v okresním
přeboru. Věřím, že náš tým s příchodem nového trenéra dostane nový impuls a přibyde více vítězných zápasů.
Náplastí na nepodařenou sezónu mužů jsou výsledky našich mládežnických
celků. Počtvrté v řadě slaví jeden z našich mládežnických celků titul vítěze okresního
přeboru, letos tohoto úspěchu dosáhla naše starší přípravka, jen těsně unikl tento
titul také naší mladší přípravce, která skončila v okresním přeboru na krásném druhém místě. Na umístění na pomyslné bedně vítězů dosáhli také naši starší žáci, kteří
v okresním přeboru obsadili 3. místo. Tyhle skvělé výsledky nám dodávají chuť a elán
do další práce kolem celého fotbalového oddílu. Velmi nás těší široká mládežnická
základna a zájem dětí o trénování. Do další sezóny jsme přihlásili mladší a starší
přípravku, mladší a starší žáky, dorost a muže a po krátké letní přestávce se opět
vrhneme do dalšího fotbalového kolotoče.
Snažíme se využívat pro podporu naší mládežnické základny všechny dostupné
dotační tituly. V letošním roce jsme úspěšně dosáhli na dotaci Zlínského kraje z programu – Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel. Náš projekt “Mládežnický fotbal
na Chvalčově“ je spolufinancován Zlínským krajem.
Na závěr mi dovolte poděkovat Všem dlouhodobým sponzorům fotbalového oddílu TJ Chvalčov, bez jejichž finanční pomoci bychom nebyli schopni provoz areálu a
činnost nejen hlavního mužstva, ale i všech ostatních mládežnických celků zabezpečit.
Děkujeme 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, TZB stav s.r.o., Pavel
Loupanec – LOPEX a Milan Kubaník a Zlínskému kraji.
Přeji hezké prožití léta.
Ing. Jan Chlápek
Předseda fotbalového oddílu TJ Chvalčov

Trenéři představují své týmy
Mladší přípravka:
Mladší přípravku v uplynulé sezóně reprezentovaly ročníky 2009 a mladší.
Okresní přebor přípravek byl rozdělen na dvě skupiny. Naši chlapci hráli skupinu A,
ve které obsadili 2. místo s 13 výhrami a jen dvěma prohrami skórem 199:79. Tím se
kvalifikovali na závěrečný finálový turnaj, který se konal u bodově nejúspěšnějšího
týmu z Ludslavic. V semifinále turnaje jsme narazili na vítěze skupiny B, kterým byl
tým Morkovic. Po vlažném začátku jsme v druhém poločase přidali a zápas rozhodli. Výhra 9:5 nás posunula do finále. Ve finále jsme však nestačili na domácí tým
Ludslavic, přesto druhé místo v okresu je skvělý výsledek a stříbrné medaile naši
mladí fotbalisté mají právem.
V zimní přestávce jsme se zúčastnili několika turnajů, kde jsme skončili vždy do
třetího místa. Nejlepším výsledkem bylo vítězství v halovém turnaji v Bystřici pod
Hostýnem pod záštitou bývalého reprezentanta Zdeňka Nehody.
Poděkování patří všem rodičům, kteří vozí své děti na všechny zápasy a turnaje
a při zápasech je podporují.
Trenéři: Kamil Vaculík a Martin Kratochvíl
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Horní řada zleva: David Běhal, Filip Burša, Adam Krutil, Tomáš Nevřala, Max Novák.
Dolní řada zleva: Jiří Švihálek, Adam Blažek, Martin Nevřala, Jiří Kratochvíl.
Ležící: Dominik Kocián, František Kubaník.

Starší přípravka:
Starší přípravka byla v uplynulé sezóně určena pro ročníky 2007 a mladší.
Okresní soutěž byla rozdělena do 3 skupin po 6 týmech, v podzimní části hrály týmy
ve skupinách mezi sebou a do jarní finálové skupiny postupovala vždy dvě nejlepší družstva z každé skupiny. Starší přípravce se v základní skupině velmi dařilo a
kluci postoupili z prvního místa. Do šestičlenné finálové skupiny postoupily ještě
týmy z Hulína, Morkovic, Holešova A a B a tým z Těšnovic. Dalo se předpokládat,
že zápasy ve finálové skupině budou daleko vyrovnanější a náročnější. Přes zimu
kluci poctivě trénovali, zúčastnili jsme se celkem 4 halových turnajů a netrpělivě
jsme čekali na zahájení jarní části sezóny. Náš předpoklad se vyplnil, hráli jsme
proti kvalitním soupeřům a zápasy to byly vyrovnané a napínavé. Kluci ukazovali
v zápasech bojovného ducha a kolektivní vůli zlomit vítězství na svou stranu. V brance nás mnohokrát podržel náš brankář Matěj Kratochvíl a v rozhodujících chvílích
vždy zazářil některý z hráčů. Když už nám teklo do bot, pomohli nám skvělí fanoušci
z řad rodičů a prarodičů a jejich povzbuzování kluky vždy vyhecovalo k maximálním
výkonům. Postupně jsme získávali body do tabulky za jednotlivá vítězství a dvě kola
před koncem soutěže už bylo jasné, že nás nikdo předběhnout nemůže a že získáme titul vítěze okresního přeboru. Za celou sezónu kluci prohráli jen jediný zápas a
zaslouženě si v posledním mistrovském zápase převzali z rukou předsedy okresního
fotbalového svazu zlaté medaile a pohár pro vítěze soutěže.
Ročníky 2007 postupují do mladších žáků a naopak do starší přípravky postoupí naše vycházející naděje z mladší přípravky. Mladší žáky povedou trenéři Jan
Chlápek a Lukáš Kaluža. Rádi bychom 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
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Horní řada zleva: Filip Brtníček, Vojtěch Tomančík, Štěpán Navrátil, Václav Vaculík,
Filip Červenka, Jakub Kaluža, Ondřej Adamec, Tomáš Zapletal, David Chlápek.
Dolní řada zleva: Vilém Trňák, Matouš Krist, Matěj Kratochvíl, Jiří Svoboda a Vojtěch Trňák.
Na fotce chybí Adam Kovář.

Starší žáci:
Po loňském vítězství v kategorii mladších žáků jsme z důvodů věkového posunu
některých hráčů odehráli v sezoně 2017/2018 okresní přebor starších žáků, kde
jsme byli nováčci soutěže. Hráči Honza Mařák, Adam Rozehnal, Mojmír Herián,

Starší žáci.
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Ondra Bílek, Rozárka Miškayová, Franta Miškay, Jarda Novák, David Langer, Kuba
Vavrouš, Vojta Hapal, Mira Jakoubek, Matěj Zmeškal a kapitán Luky Charvát obsadili
krásné třetí místo s 29 body a skóre 57:45, za což jim patří velký DÍK! Poděkování
patří také rodičům za neúnavné povzbuzování, bufetu a TJ Chvalčov za jejich podporu. Sportu zdar a fotbalu zvlášť a do další sezony mnoho úspěchů přejí trenéři
Roman Zmeškal a Laďa Mařák.
S velkou hrdostí Roman Zmeškal a Ladislav Mařák.
Dorost:
Naši dorostenci odehráli druhou sezónu v této věkové kategorii. Stejně jako v loňské sezóně byl tým sestaven z domácích hráčů a z hráčů, kteří u nás hostují. Sezóna
nebyla jednoduchá i proto, že někteří kluci jsou stále věkově pod hranicí dorostu,
výsledkově to bylo zhruba půl na půl. Některé zápasy jsme dokázali otočit a jiné
jsme naopak nedotáhli do vítězného konce. Ale i tak to byla opět obrovská zkušenost
jak pro všechny kluky, tak i pro mne jako trenéra. Rád bych tímto poděkoval klukům
za jejich přístup k zápasům a k tréninkům a také rodičům za jejich velkou podporu.
Věřím, že příští sezóna bude ještě lepší.
Trenéři: Jakoubek Miroslav, Šmíd Martin

Horní řada zleva: Trenér Martin Šmíd, Jakub Šmíd, Jaroslav Tomčík, Josef Macůrek,
Martin Stella a trenér Jakoubek Miroslav.
Spodní řada zleva: Josef Kužel, Pavel Kurfürst, Dominik Janek a Petr Dostalík.
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Chvalčovští zahrádkáři
„Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle.“ (staré moravské přísloví)
Léto budiž pochváleno – a 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…
Chalupa zahrádkářů-CHZ
Propůjčujeme prostor průjezdu pro pracovníky PDS geo s.r.o. k uskladnění nářadí,
materiálu, elektřiny, vody, kteří budují nový víceúčelový prostor před Královou hospodou a CHZ.
2.6. Na CHZ za sebou máme „Kutí kos a dělání vaječiny v kotlíku“. Dle přítomných
se akce velmi vydařila díky hlavnímu šéfkuchaři přes kotlíky př. L. Raabovi.
Děkujeme.
14.6. Odvážíme vstupní dveře na nástřik do Olšovce
15.-17.6. NK MZ-Národní kolo Mladých zahrádkářů slavnostní zahájení soutěže proběhlo v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku.
17.6. jsme byli na výstavě v Prusinovicích, která slavila 60. r. založení ZO. Krásně
vedené kroniky od prvopočátku, kdy ještě materiál dopravovali kravičkami na
zpracovnu.
23.6. CHZ Akce Petang, Šipky, opékání špekáčků. Hlavně se povedlo opékání, kde
došlo ke kolizím, jako upadnutí špekáčku a podobně. Jinak ale nálada výborná.

Kutí srpů
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5.7.

11.7.
13.7.

17.7.
18.7.
20.7.
23.7.

proběhla na CHZ Hodová výstava s chovateli, milými kozičkami od Pepy,
pěknými poníky od Jany, hudbou Lojzíka, vystoupením loňského mistra
Evropy v naturální kulturistice pana Jaromíra Janečky s partnerkou Michaelou
Ulrychovou, se kterou se připravuje na podzimní soutěže v naturální kulturistice. Předvedli nám svoji volnou sestavu. Malování obličejů s Katkou. Domácí
frgály, guláš a jiné.
jsme se v obřadní síni rozloučili s př. J. Vysloužilem. Odešel jsi, jak si to osud
přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
proběhlo v Lysé n.L. Celostátní kolo soutěže FLORISTŮ amatérů ČZS. Za
naše ÚS ČZS Kroměříž nás reprezentovaly dvě seniorky J. Skotková ZO
Míškovice 2. místo a E. Pumprlová ZO Prusinovice.
I když byl pátek 13., tak jsme se pustili s firmou GRENTEK RENT s.r.o. do
kopání kanálu.
FLORIA Kroměříž jednání s architektem ohledně výstavy podzim
oprava osívky, výměna gum, ložisek v motoru př. J. Pavelec, J. Zemánek
Svařování nálevky, nýtování, oprava koleček př. J. Pavelec, J. Pecháček,
Sběr padavek, úklid klecí chovatelé. Všem členům - př. L. Adámkové, M., A.
Kynclovým, F. Matyášovi, B. Ovčačíkovi, H.,J. Pavelcovým, J. Pecháčkovi, V.,
L. Raabovi, J. Slavíkovi, J. Zemánkovi děkujeme za pomoc a účast na akcích.

Meruňka PINKCOT (COTPY)
Raná odrůda, zraje 5 až 7 dnů před Velkopavlovickou. Pochází z Francie. Strom
roste bujně, habitus tvoří rozložitý. Plod je středně velký, z bočního i čelního pohledu
tvarem kruhovitý. Slabě až středně hustě plstnatá slupka má základní barvu oranžo-

Práce na zahradě
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vou, většina osluněné strany plodu
je však překryta výrazným zářivě
červeným líčkem naneseným rozmytou formou. Dužnina je oranžové
barvy, středně tuhá až tuhá, jemné
konzistence, středně šťavnatá,
sladce navinulá až navinule sladká,
s vyrovnaným poměrem cukrů a
kyselin, mírně až dobře aromatická,
dobré, při plném vyzrání plodu až
velmi dobré chuti. Pecka je od dužniny velmi dobře odlučitelná. Jádro
je sladké. Plodnost je velmi brzká,
velká až velmi velká a pravidelná.
Práce na zahradě
Patří mezi plodem velmi atraktivní
odrůdy. Vzhledem k tomu, že plody
jsou brzy vybarvené, avšak zpočátku dosti tuhé, je zvláště vhodná
pro dlouhodobější transport, netrpí otlaky. Odolnost proti pozdním
jarním mrazíkům v době květu je
velmi dobrá, jistou nevýhodou je
menší odolnost květních pupenů
proti silným zimním mrazům, hlavně
při rychlém střídání vyšších a velmi
nízkých teplot v zimním období.
Moderní odrůdy malin Polka
Odrůda rodí na jednoletých výhoHodová výstava
nech (remontantní odrůda), plody
dozrávají asi o 10 dní dříve než u
odrůdy POLANA. Je úrodná. Vzrůst je středně silný, výhony dosahují výšky až přes
1,8 m. V keři se jich tvoří poměrně hodně. Výhony jsou středně vyrovnané a pokryté
středně velkými trny. Rostlina je poměrně odolná proti plísni šedé a odumírání výhonů. Plody jsou krásné červené barvy, lesklé, středně velké až velké, dlouho vydrží na
keři. Pozornost si zaslouží výborná chuť a trvanlivost plodů. Je to klasická dezertní
odrůda.
Atraktivní je zejména časným dozráváním, ale také velikostí a chutí atraktivních
plodů. Vhodná je i na zpracování a mrazení, jelikož si velmi dobře zachovává kvalitu a cukernatost i po rozmrazení, obsahuje vysoký obsah nutričních látek. Někteří
pěstitelé a školkaři ji považují v současnosti za nejlepší odrůdu malin na světě! Své
uplatnění nachází ve velkovýrobě napříč celým světem (včetně jižní Ameriky), jakož
i v zahradách.
Sadce - opomíjené trvalky
Sadce Rod sadec (Eupatorium) nepatří zrovna mezi trvalky, které by byly na
zahradách často k vidění. A to i přesto, že se ve valné většině jedná o rostliny zcela
nenáročné a většinou dlouhověké, které dokážou vytvořit výraznou prostorovou
dominantu.
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Jde o typicky letní až podzimní trvalky, jejichž nejvýraznější okrasný efekt přichází
v srpnu až říjnu, kdy dosáhnou své konečné velikosti a nakvétají. Co se týká habitu a
mohutnosti rostlin, je jistě nejvýraznějším druhem sadec skvrnitý z východu Severní
Ameriky. Jde o opravdu robustní trvalku, která na vhodném stanovišti dorůstá výšky
i přes 2 m a časem vytvoří mohutné trsy, které mohou dosahovat v průměru i přes
1 m. Rostliny jsou velmi atraktivní především díky svým nachově zbarveným květenstvím, tmavě hnědočerveným stonkům, sytě tmavozeleným listům a svému habitu
vůbec.
V srpnu začíná odumírat nať u brambor, letos již v červenci. Když uschne zcela,
hlízy už dále neporostou, a proto je můžeme vykopat. Činíme tak během slunečních
dnů, abychom je uskladnili suché.
Když brambory dostaneme ze země, necháme je 3 až 5 dnů ve stínu na dobře
větraném místě, aby získaly pevnější slupku a oschly jim rány.
Pozor – pokud brambory uskladníme do uzavřeného sklepa hned poté, co je vykopeme, mohly by se zapařit a rychle pak shnijí.

Výstavy a příbuzné akce:
21. 9. 17h
22. 9.
27.–30. 9.
27.–30. 9.
29.–30. 9.
29.–30. 9.
2.10. 17h
4.–7.10
4.–7.10.
6.–8.10.
13.–14.10.

CH.Z. „Burčákové pozdní odpoledne“ s posezením při harmonice a
něčím na zub z udírny.
CHZ 100. výročí TGM „Chodník Masarykových“
FLORIA „Bonsai“ nejkrásnější světové bonsaje a suiseki.
Zahrada Věžky
Cibulový jarmark Hořovice
9-17h CH.Z. „Výstava podzim 2018“ sadba brambor objednávky
CH.Z. výbor ZO
FLORA Olomouc Podzimní etapa
Častolovice Zahrada východních Čech
9-17h CH.Z. „Výstava podzim 2018“ sadba brambor objednávky
FLORIA PODZIM KM „Dušičky“ v květech umění se rozloučit,  „Hanácký
statek“ tradiční ovoce a zelenina + „Oblastní výstava ÚS ČZS  
Kroměříž“

Pranostiky:
Leze-li na sv. Jakuba koza do zelí, budou malé hlávky.
Když vhodíš do prosa nebo ječmene zamčený zámek před východem slunce, aby tě
žádný neviděl, zamkneš vrabcům huby-zobáky tak, že obilí nezobají.
Bodlák roztlučený a s netopýří krví smíšený jest nejlepším prostředkem proti uštknutí
jedovatých hadů.
Léto odchází, dobrá nálada s naší CH.Z. zůstává.
Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí.
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Hody 2018
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Slovo na konec:
„Není nic jednoduššího než něco negovat.
K tomu nepotřebuji žádné informace.
Nevím, nerozumím, a proto jsem proti.“

Tomáš Baťa
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článků zodpovídají autoři.
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