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100 let výročí založení republiky
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Milí čtenáři,
po internetu kolují čím dál více odstrašující články a fotografie zvířat, které v masovém měřítku hynou v důsledku nadměrné produkce plastů. Odpad se vyváží do moří a
oceánů, což nikoliv pomalu, ale velice rychle způsobuje globální katastrofu. Budoucím
generacím připravujeme děsivou realitu. Každý rok se do oceánu dostane více než
8 milionů tun plastu. To je jako kdyby se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní
vůz plastového odpadu! Plastů bude v oceánech do poloviny století více než ryb. Jedné
PET láhvi přitom trvá několik set let, než se rozloží. Kolik takových PETek běžná rodina
týdně vyhodí?
Před sto lety by těžko někdo věřil, že se bude „obyčejná“ voda jednou nalévat do
lahví a prodávat. A že se najdou šílenci, kteří ji budou opravdu kupovat. Kupujeme
vodu, která nám teče doma z kohoutku. Není to absurdní? Také patřím mezi tyto šílence, nějak jsem se nechala od systému napálit a skočila mu na to. Ale také mi to čím
dál více vadí a dochází. Není dobré automaticky použitou PET láhev vyhodit a koupit
si další. Všechny ty jednorázové kelímky, tácky, nádobí, pleny… Výroba plastů se neustále navyšuje, nesmyslně se jím plýtvá. Banány jsou baleny po třech do sáčků. Proč?
Když jsem v supermarketu viděla hit letošního léta, okurky nakladačky v balíčcích po
pěti, nemohla jsem uvěřit, že je někdo schopen takovou zrůdnost opravdu zrealizovat.
K čemu je to dobré? Pět mrňavých okurek v igelitové misce, pro jistotu obalené ještě
ve vrstvě igelitu. Tak takové okurky opravdu nepotřebuji a nekoupím si je už z principu.
Na jednu stranu se vynakládá obrovské množství peněz na likvidaci odpadu, na
druhou stranu se jeho výroba a spotřeba rozšiřuje. Kdo rozhoduje o tom, že má mít
pomalu každý banán svůj samostatný sáček? Jako by nestačilo, že už tak každý člověk
v EU v současné době použije v průměru 200 plastových tašek za rok. Odpady jsou
a do budoucna budou obrovským problémem, který bude muset lidstvo řešit. Budeme
vědět jak? Přestává to být legrace.
Korálové útesy, které jsou jedním z nejdůležitějších ekosystémů na Zemi, obrovskou
rychlostí mizí. Člověk mívá sklon domnívat se, že jako jednotlivec nic nezmůže. Jenže
celek se skládá z jednotlivců. Jedno plastové brčko je hloupost, ale když si totéž řekne
každý, máme najednou přes sedm miliard brček. A to už hloupost není. Pohled na krvácející želvu s brčkem v nozdře nebo ptáka se zapíchnutou vatovou tyčinkou v zobáku,
mrtvé velryby plné plastových sáčků a PET lahví, takový pohled není nic pěkného. Bez
přírody nepřežijeme jako lidstvo ani jeden den, ani jednu minutu. Jestliže se v každém
z nás něco nepohne, budou se naše děti brodit v odpadcích a to doslova. A to v tom
„lepším“ případě. A to se zatím bavíme jen o každodenní spotřebě běžného odpadu,
a co teprve odpad ve velkém: hromady vyřazených pneumatik, stavebního odpadu,
zateplení obrovských ploch domů polystyreny, plastová okna… kam to všechno půjde,
až to doslouží? Do moře?
Systémově se ekologická katastrofa nijak vážně neřeší. Měly by tady být zákony,
zákony pro výrobce, pro spotřebitele. Politická elita by se měla tímto problémem vážně
zabývat. A ne naopak vést společnost k nekontrolovatelnému konzumu, který se stane
všem osudným. Pod jeho tíhou jsme schopni zaneřádit planetu natolik, že na ní nebude
moci žít nikdo. Bílý, černý, bohatý, chudý, vzdělaný, hloupý. Kyslík dýcháme všichni
stejně a v tomto smyslu mezi námi není žádný rozdíl.
Spoustu věcí a dějů opravdu ovlivníme těžko, ale každý z nás musí udělat alespoň to
málo, co má ve své moci. Prostě musí. Přestala jsem používat igelitové tašky. Maličký
první krůček. A už ten stačil, abych pocítila úlevu. Zkuste to taky, není to zas tak těžké.
Hezký podzim všem.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 25. 7. 2018
RO projednala a rozhodla:
• a zatím nebude zveřejňovat záměr na pronájem části obecního pozemku parc.
č. 359/21 u rekreační nemovitosti č.3.
• a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Dohodu o změně hranice obce, s obcí
Mrlínek, dle doporučení Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž.
• o úhradě částky 9 919,--Kč firmě PDS geo s.r.o. B.p.H. fakturu za práce, které
byly mimo projekt a vyžádalo si jej Ředitelství silnic Zlínského kraje při opravě
prostranství u Králového.
• o podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě na“ Stavební úpravu zpevněné plochy
U Králů“. Jedná se o více práce, které byly dle stavebního dozoru nutné provést
za cenu 27 152,74 Kč. Dále RO schvaluje termín dokončení výše uvedeného díla
s termínem 8.8.2018.
• schvaluje právo stavby do obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov
pro paní Andreu Zábranskou pro vodovodní, kanalizační, plynovodní a přípojku NN před stavbou rodinného domu. Souhlasí s oplocením pozemků parc.
č. 81/6,81/12,82/3 a 84 v k.ú. Chvalčov.
• a souhlasí s pronájmem prostor za obecním úřadem pro Hostýnskou osmu
11.08.2018 v době od 10.00 hod. do 16.00 hodin, jako občerstvovací stanici.
• schvaluje projektovou dokumentaci pro uličku „Za Humny“ tak, že z ul. Školní a
Svornosti směr k firmě Washina bude jednosměrný provoz, s omezením tonáže
na 6 t., zpět ze sběrného místa nebo firmy Washina proti toku Bystřičky přes most
k obecnímu úřadu.
• a pověřuje starostu k zadání a zhotovení studie na plánovanou cyklostezku, včetně veřejného osvětlení a asfaltového povrchu, Ing. Olšovi, kolem Bystřičky.
• a vydala souhlasné stanovisko pro regenerační centrum Harmonie v Lázních na
rekonstrukci bazénu, včetně celkového zakrytí.
• a schválila Dodatek č.1 ke Smlouvě na opravu ZŠ ve výši 326 607,--Kč. Vše se
souhlasem TDI.
• a souhlasí s úhradou faktury za ukončenou úpravu křižovatky v ul. Nové a Na
Kamenci ve výši 46 500,--Kč .
• o dokončení opravy místní komunikace v ul. U Hřiště až po točnu před vjezdem
na fotbalové hřiště.
• o Smlouvě s firmou RAAB Computer s.r.o. na dodávané služby – Správce ICT
obce za paušální cenu 1 000,--Kč bez DPH měsíčně + reálný počet hodin dle
sazby. Smlouva je na dobu neurčitou.
• o nákupu 60 ks ubrusů pro KD rozměru 140 x 160 cm. Cena za kus 386,--Kč.
• a souhlasí s úpravou pracovní doby na Poště Partner ve Chvalčově od 20.8.25.8.2018. Provozní doba bude jen v dopoledních hodinách od 7.45 – 11.45
hodin.
• a předběžně souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 293/3 v k.ú. Chvalčova
Lhota, který slouží jako přístup nemovitosti č.p. 719.
• a souhlasí s podzimním zájezdem pro seniory do Třebíče a na Zelenou horu
u Žďáru nad Sázavou.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání bez připomínek.
informaci Ministerstva vnitra o novém způsobu odměňování obcí, podle počtu
výkonů, kde je menší množství matriční agendy.
vyplnění dotazníku pro Povodí Moravy, týkající se pitné vody.
závěr kontroly Úřadu práce, provedené Krajskou pobočkou ve Zlíně s tím, že
poskytnutý finanční příspěvek na základě kontrolované Dohody byl poskytnut
v souladu s čl. III, bodem 1.-6.
změnu dodavatele energií u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chvalčov. Novým
dodavatelem bude E-ON, a.s.
informaci TJ Chvalčov o konání Srpnové noci na hřišti TJ dne 03.08.2018.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 15. 8. 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a nemá námitky ke zřízení lesní mateřské školky na území obce Chvalčov, na
soukromém pozemku.
a podá žádost přes MAS Podhostýnska na zakoupení čtyřkolky pro potřeby zásahové jednotky Chvalčov.
o podání žádosti na zpracování posudku „Chvalčov-posilový zdroj vody pro obec“.
Vrt by sloužil pro cyklopoint i další posílení obecního vodovodu. Objednávka bude
zaslána na firmu ALTEC Internacional s.r.o. Holešov, za cenu 15 000,--Kč.
o podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě s p. Hudcem na instalaci WC u venkovní tělocvičny v k.ú. Chvalčova Lhota. Termín dodání je 15.11.2018.
o rekapitulaci stavebních prací na Komunitním centru s nárustem financí v objemu 1 227 226,--Kč.
o pronájmu fotbalového hřiště na 17.08.2018 pro firmu NET PLASY s.r.o. a
31.08.2018 na soukromou oslavu.
o odprodeji obecního pozemku parc.č. 476/1 v k.ú. Chvalčova Lhota s věcným
břemenem VN, firmě ALIACEM Přerov za cenu znaleckého posudku 528 725,-Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem.
a stanovila termín jednání posledního ZO v tomto volebním období na 13.09.2018,
se začátkem v 17.00 hodin.
o drobných opravách v domě č. 13 tak, aby zde mohly být zřízeny 2 sociální bytové jednotky.
a doporučuje ZO odprodat část obecního pozemku parc.č. 352/1 v k.ú. Chvalčova
Lhota, ale jen na šířku 3 m pro vjezd na soukr. pozemek. Musí být vypracován
GP, cena za m2 je 200,--Kč. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku.
a nebude předkládat ZO novou vyhlášku o místním poplatku ze psů, vzhledem
k tomu, že se chystá v blízké době nový zákon o místních poplatcích.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
informaci o přidělení finančních prostředků na zakoupení cisternového vozidla pro
zásahovou jednotku ve výši 2,5 mil Kč. Zbývající částku, včetně vybavení vozidla
dá obec ze svého rozpočtu, asi 3 miliony Kč. Vše musí rozhodnout ZO na jednání
13.09.2018.
informaci o předání stavebních oprav v ZŠ a MŠ Chvalčov, v dobré kvalitě.
informaci o přemístění kontejnerů na směsný odpad, které jsou určeny pro rekreační nemovitosti v ul. Pod Dubinou.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 5. 9. 2018
RO projednala a rozhodla:
• o solidárním příspěvku pro obec Prameny v Karlovarském kraji ve výši 5 000,--Kč.
• a zadá Ing. Tomáši Olšovi zhotovení projektu na cyklostezku podél Bystřičky za
cenu 82 500,--Kč.
• a odmítá nákup skříňového vozidla PRAGA V3S od Zlínského kraje.
• a zadá Ing. Kašparové vypracování žádosti o dotaci na základě vypracovaného
posudku RNDr. Cahlíka na posilový zdroj vody pro obec.
• a zařadí do plánu investic pro r. 2019 rozšíření přístupové komunikace po parcelách 1121/1, 1121/3 a 1122/1, všechny v k.ú. Chvalčov, protože se zde jedná dle
územního plánu o pozemky určené k zástavbě rodinnými domy.
• o úhradě materiálu pro opravu sociálního zařízení v obecním domě č.p. 474
v částce 14 514,--Kč.
• a vyzve majitele nemovitosti č.p. 83 k okamžitému přerušení odběru vody z obecního pozemku parc.č. 352/2 v k.ú. Chvalčova Lhota.
• a souhlasí se zveřejněním záměru na směnu pozemku parc.č. 63/9 v k.ú.
Chvalčov s obcí.
• a souhlasí se všemi méně a vícepracemi při opravě Komunitního centra ve
Chvalčově, podle položkového rozpočtu.
• o úhradě materiálu na opravu propustku v Dědině, který byl poškozen přívalovými
dešti.
• o opravě místní komunikace v ul. Nové za cca 90 000,--Kč.
• o opravě místní komunikace v ul. Poutní a Lázně, které poničil přívalový déšť.
Nutné je najít dodavatele na provedení opravy.
• a schvaluje objednávku dalšího vysprávkového vozu pro drobné opravy místních
komunikací před zimní údržbou za cenu 38 000,--Kč.
• a souhlasí se všemi termíny, které navrhuje ředitel ZŠ a MŠ k uzavření mateřské
školy a školní družiny ve školním roce 2018/2019. Rozpis termínů je na webových
stránkách školy.
• a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zřízení malé vodní plochy na území
obce.
• o změně nájemních smluv v obecních bytech, včetně stanovení nájemného, ceny
za společné prostory a ceny za zařizovací předměty.
• o podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení pověřence GDPR v Podhostýnském
mikroregionu o úhradě cestovních nákladů pro r. 2018 ve výši 1 000,--Kč.
a
• souhlasí se změnou využití pronajímaného prostranství pro Okrašlovací a
zábavní spolek z B.p.H. na den 07.09.2018, kdy zde bude Festiválek rockových
kapel.
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RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez připomínek.
informaci Ředitelství silnic Zlínského kraje o spekulativních výkupech pozemků
pod krajskými silnicemi.
stanovisko Krajského ředitelství policie ZK, územní odbor Kroměříž, Dopravní
inspektorát ke změně místní úpravy dopravního značení na místní komunikaci
v ul. Na Kůtku- Za Humny. Ulička bude jednosměrná.
informaci firmy EKOKOM a.s. o úspěšném třídění odpadu v obci Chvalčov v r.
2017 i prvním pololetí r. 2018.
informaci Krajského úřadu-právního odd. k Tržnímu řádu obce.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 9. 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 14.06.2018 do 13.09.2018.
• a schvaluje přijetí finančních prostředků na zakoupení cisternové automobilové
stříkačky pro zásahovou jednotku JPO III ve výši 2,5 mil. Kč z programu „Dotace
pro JSDH obcí 2018“ na pořízení CAS. Zbývající částku včetně vybavení vozidla
bude obec financovat ze svého rozpočtu.
• a schvaluje uzavření dohody o změně hranice obce s obcí Mrlínek, dle § 29,
odst.2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Na
základě vzájemné dohody obcí dojde ke změně obecní hranice mezi k.ú. Mrlínek
a k.ú. Chvalčov po pevných hranicích (silnice). Výměry katastrálních území se
nemění.
• a schvaluje odprodej částí obecních pozemků parc.č. 352/1 a 352/2 v k.ú.
Chvalčova Lhota, o celkové výměře cca 160 m2, panu Bohuslavu Zábranskému
pro vjezd na soukromý pozemek za 200,00 Kč za 1 m2. Náklady spojené s odprodejem hradí kupující.
• a neschvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 463/2 v k.ú. Chvalčova
Lhota, o výměře cca 10 m2, paní Jitce Vašíčkové z důvodu povinnosti jiného
využití pozemku.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 v projednaném znění.

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 23/2018 ze zasedání ZO Chvalčov dne 14.06.2018.
informaci o průběhu investičních akcí v ZŠ a KD Chvalčov.
informaci o třídění odpadů v obci.
scénář oslav 100 let od založení republiky a otevření druhé části chodníku
Masarykových.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 17. 9. 2018
RO projednala a rozhodla:
a
• schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2018 s firmou PROVING
s.r.o. Hulín, který řeší - více a méněpráce při opravě Komunitního centra – KD
v celkové částce 1 460 805,72 Kč, včetně posunutí termínu dokončení opravy na
15.11.2018.
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a souhlasí s předloženou místní úpravou provozu na pozemní komunikaci, firmou
NVB-Line u stavby „SILNICE II/437 Chvalčov-křižovatka s MK Rajnochovice“.
a souhlasí se zakrytím pódia folií, kde bylo provozováno letní kino Okrašlovacím
a zábavním spolkem z.s z B.p.H.
o podání žádosti na zhotovení vrtu – posílení vody pro obec, za cenu 7 260,--Kč.
o předání žádosti, komisi životního prostředí k šetření a event. kácení smrku na
obecním pozemku parc.č. 364/1 v k.ú. Chvalčova Lhota.
o předání žádosti na kácení 2 ks bříz na hřišti TJ Chvalčov, komisi životního prostředí.
a schvaluje nabídku na opravu místní komunikace v ul. Nové od firmy NVB -line
Kvasice za cenu 109 000,--Kč.
o opravě podlahy jeviště KD, za cenu 89 500,--Kč bez DPH s termínem dokončení
31.10.2018.
o pronájmu celé Chalupy zahrádkářů ve Chvalčově, pro zázemí oslav 100 let
založení republiky a prodloužení Chodníku Masarykových
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, včetně oznámení firmy Správa a údržba
silnic Kroměřížska a.s., že nemá zájem o opravu ul. Nové ve Chvalčově.

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 3. 10. 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO projednala a rozhodla:
a bude informovat občany o nabízené službě “Nahlašování plánovaných odstávek
elektrické energie distribuční společností zasláním SMS na uvedený telefon“.
o právu stavby do obecního pozemku parc.č. 1163/3 v k.ú. Chvalčov a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na uložení kabele NN pro stavbu RD Štěpán,
č. smlouvy 1030043626/001 pro E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.
Smlouva je úplatná jednorázovou úhradou 1 700,--Kč.
a souhlasí s podáním žádosti o dotaci Nadaci partnerství - Zelené oázy na vybudování bylinkové zahrady a jímání dešťové vody v areálu ZŠ a MŠ.
obec uzavřela smlouvu s Moravskou galerií Brno k povolení o využití díla Hanuše
Schwaigera pro natáčení filmu o pobytu TGM na Valašsku.
a zařadí do seznamu žádostí o sjezdy v ul. Pod Matůškem, sjezd z parcely 319/2
v k.ú. Chvalčova Lhota.
o využití dříví ze skácených stromů na hřišti TJ.
a souhlasí s opravou obrubníku na parc.č. 622/4 v k.ú. Chvalčova Lhota.
o tom, že sečení a mulčování trávy bude obec provádět pouze na pozemcích ve
Chvalčově.
o obsazení obecního bytu č.1 v domě č.p. 798. Novou nájemkyní bude Marie
Latiňáková, na dobu neurčitou.
o obsazení obecního bytu č. 8 v domě č.p. 798. Novou nájemkyní bude p. Anežka
Oravcová. Nájem se sjednává na dobu 2 let.
o technickém dozoru investora, kterým bude Ing. Študent, pro stavbu WC buňky
na Lesní tělocvičně.
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RO obce bere na vědomí:
66/2 kontrolu usnesení z minulého jednání.
66/4 informaci firmy EKODRIL s.r.o. Zlín, že na pozemcích parc.č. 1074/7 a 1074/3
v k.ú. Chvalčov budou prováděny průzkumné vrty pro zajištění zdroje podzemní
vody v hloubce cca 30 m.
66/5 informaci SMS ČR o odkladu avizované reformy matričních úřadů na malých
obcích.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli k volbám a prokázali tak odpovědnost a
zájem o správu obce. Nevolit je právem každého. Ovšem kdo nevolí, nechává za
sebe volit druhé a zříká se tak práva ovlivnit věci veřejné. (To je politologický citát).
Vážím si všech, kteří měli zájem, chuť a odvahu účastnit se volebního klání a
neváhali tak říkajíc nést svou kůži na trh.
Vážím si hlasů pro Sdružení nezávislých-Pod Javorníkem i hlasů podaných pro
ostatní volební formace a děkuji za ně. Z voleb vzešlo nové zastupitelstvo, které se
naplno ujme svého mandátu po ustavujícím zasedání, kde bude zvolena rada obce,
starosta a výbory zastupitelstva. Předpoklad konání je konec měsíce října. Pro nové
zastupitele je udělená důvěra ctí, ale především to znamená odpovědnost před občany obce po celou dobu volebního období.
Nezbývá než popřát novému zastupitelstvu úspěch a odvahu splnit vložená očekávání.
Ing. Antonín Stodůlka

Uzavřená manželství:
Jiří NEDBAL
Romana PECHÁČKOVÁ
Novomanželům přejeme hodně štěstí,
porozumění, tolerance a lásky.
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Odchází paní Jiřina Hurtová
Po mnoha letech působení opouští zastupitelstvo obce i obecní úřad místostarostka paní Jiřina Hurtová. Rád bych jí jménem zaměstnanců, jménem obce i všech
občanů poděkoval za usilovnou a obětavou práci.
V zastupitelstvu obce pracovala 28 let, z toho 20 let jako místostarostka obce.
Byla u procesu, kdy se obec osamostatnila. Od počátku se věnovala sociální problematice. Má zásluhu na prosazení stavby Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník na území obce. Ve spolupráci s mateřským centrem Domino ve Zlíně
se podílela na založení Domina také ve Chvalčově. Jejím nápadem bylo přebudování
pavilonů mateřské školy na sociální bydlení i zřízení denního stacionáře. Oboje
dokázala v zastupitelstvu prosadit a nastartovat jejich provoz.
Její výrazný podpis je na činnosti Klubu chvalčovských žen, který přivedla k nebývalému rozmachu. Vzpomínáme na krásná perníková odpoledne v předvánočním
období i na spolupráci s obdobnou organizací žen v německém Zusmarhausenu.
Práci v úřadě odváděla spolehlivě a pokaždé přidávala něco navíc. Byla vždy oporou a loajální spolupracovnicí. Oddala mnoho manželství a přivítala většinu občánků,
kteří se v té době ve Chvalčově narodili. Organizačně spolutvořila kulturní i společenské akce typu Liberta cup, bez její pomoci a podpory by hodový program zhynul
na úbytě. Organizovala oblíbené podzimní zájezdy, podporovala všechny ostatní
kulturní akce. Věnovala se turistickému ruchu. Stále je členkou výboru Centrály turistického ruchu Východní Morava. Propagace obce byla další parketou jejích zájmů.
Nápad kolekce cukříků s obrázky Karla Bubílka pochází rovněž od ní. Osm let byla
pověřeným opatrovníkem pro téměř 40 obecních opatrovanců.
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Její záběr byl a zůstává mimořádně široký. V mnoha případech se na ni obracejí
potřební se zdravotními i jinými problémy. Často to vypadá, že pro občany obce
supluje geriatrickou sestru. Ústrky snášela vždy s nadhledem a grácií.
Zdaleka to není výčet všech zásluh paní Jiřiny. Odchází z obce na vrcholu sil a
jako dáma. Bude chybět, na její neutuchající angažovanost budeme v mnoha ohledech i nadále spoléhat.
K významným narozeninám a do dalšího období jí přeji zdraví a šťastnou cestu.
Ing. Antonín Stodůlka

Co bychom měli vědět
Zpráva okrskové volební komise o výsledcích voleb
do Zastupitelstva obce Chvalčov, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018
Okrsková volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Chvalčov ve dnech
5. a 6. října 2018 pracovala v počtu 12 členů.
Složení komise bylo následující:
- zapisovatelka :
Andrea Zábranská
- předseda :
Michal Sedlařík, DiS.
- místopředsedkyně : Jarmila Trňáková
- členové :
Anna Dostálová, Mgr. Jitka Dostálová, Bc. Klementina
Juračková, (ANO 2011), Věra Kratochvílová, Danuše
Kuželová, Bc. Božena Měchurová Studená, Viera
Sedlaříková, Ing. Hana Svobodníková, Vlasta Štajnrtová
Všichni členové okrskové volební komise složili předepsaný slib a vykonávali funkci v souladu s ustanovením § 17, odst. 4), zákona č. 491/2001 Sb. (zákon o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Výsledky hlasování ve volebním okrsku Chvalčov:
- Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů :
1404
- Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky :
713
- Počet odevzdaných platných úředních obálek :
713
- Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem :
9495
- Počet volebních stran ve volebním okrsku dle hlasovacího lístku :
5
- Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden hlas : 5
- K volbám do zastupitelstva obce se dostavilo 50,89 % voličů
Jednotlivá sdružení získala následující počty hlasů a mandátů:
1 - Chvalčovští nezávislí – Pod Javorníkem
4507 hlasů
2 - Pro Chvalčov
3184 hlasů
3 - ANO 2011
940 hlasů
4 - Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 765 hlasů
5 - Zdeněk Sedlář
99 hlasů
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V jednotlivých sdruženích připadly mandáty nejprve těm kandidátům, kteří překročili hranici 110% hlasů pro jejich stranu a poté dalším kandidátům v pořadí tak, jak
byli zapsáni na kandidátní listině.
Pořadové číslo 1 – Chvalčovští nezávislí - Pod Javorníkem (volební strana č. 5):
- činila vypočítaná hranice 330,0 hlasů a mandáty získali:
1. Ing. Antonín Stodůlka 522 hlasů
2. Jan Kurfürst 374 hlasů
3. Jan Blažek 370 hlasů
4. Ing. Jaroslav Maniš 366 hlasů
5. Milan Martínek 301 hlasů
6. Veronika Miškayová 295 hlasů
7. Ing. Olga Pastyříková 233 hlasů
8. Bc. Miroslav Jurášek 267 hlasů
Pořadové číslo 2 – Pro Chvalčov (volební strana č. 3):
- činila vypočítaná hranice 233,2 hlasů a mandáty získali:
1. Ing. Jan Chlápek 348 hlasů
2. Anna Adámková, DiS. 286 hlasů
3. PhDr. Michal Zicháček, PhD. 272 hlasů
4. Mgr. Pavel Kubaník 264 hlasů
5. Ing. Jiří Spiegl 253 hlasů
Pořadové číslo 3 – ANO 2011 (volební strana č. 2):
- činila vypočítaná hranice 68,2 hlasů a mandáty získal:
1. Bc. Michal Sedlář 121 hlasů
Pořadové číslo 4 – Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (volební strana č. 4):
- činila vypočítaná hranice 59,4 hlasů a mandáty získal:
1. Renata Fojtíková 89 hlasů
Členové okrskové volební komise blahopřejí všem zvolených zastupitelům a přejí
jim v jejich nelehké práci pro obec hodně trpělivosti, tolerance a úspěchů.
Pořadí jednotlivých kandidátů podle
1. Ing. Antonín Stodůlka
2. Jan Kurfürst
3. Jan Blažek
4. Ing. Jaroslav Maniš
5. Ing. Jan Chlápek
6. Milan Martínek
7. Veronika Miškayová
8. Ing. Pavel Štajnrt
9. Anna Adámková, DiS.
10. Naděžda Sedlářová
11. Ing. Josef Šíp, Ph.D.
12. PhDr. Michal Zicháček, Ph.D.
13. Bc. Miroslav Jurášek

počtu hlasů:
522 hlasů
374
370
366
348
301
295
289
286
282
275
272
267
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Volební komise

14. Mgr. Pavel Kubaník
15. Ing. Jiří Spiegl
16. Petr Pecháček
17. Ing. Martin Kratochvíl
18. Miroslava Zábranská
19. Ing. Olga Pastyříková
20. Mgr. Jaroslava Adamcová
21. Josef Kužel
22. Zdeněk Mikeška
23. PharmDr. Olga Smejkalová
24. Michaela Jurášková
25. Vladimír Kubaník
26. Ing. Lukáš Kaluža
27. Mgr. Jana Zapletalová Koláčková
28. Petr Nezdařilík
29. Mgr. Lenka Olšová
30. Bc. Michal Sedlář
31. Ing. Jiří Kocvrlich
32. Zdeněk Sedlář
33. Ondřej Velikovský
34. Renata Fojtíková
35. Josef Dolák
36. Robert Hampl
37. Miroslav Trnčák
38. Jiří Odvrša
39. Petr Válek
40. Stanislav Vukelič
41. Petr Zábranský
42. Martin Žouželka
43. Karel Volek
44. Zdeněk Zycháček
45. Robert Langer
46. Marie Horáková
47. Bc. Michaela Fojtíková
48. Petr Gabriel
49. Bc. Alice Juračková
50. Jan Gregor
51. David Kobliha
52. Andrea Navrátilová
53. Monika Olejníková
54. Radek Soukup
55. Edita Sedlářová
56. Stanislav Kotas
57. Šárka Martínková
58. Marek Sedlařík
59. Tomáš Mikulík
60. Pavel Gabriel

264
253
251
246
241
233
232
209
194
192
189
188
178
159
153
149
121
113
99
90
89
85
84
72
71
68
68
65
64
61
59
58
58
56
56
56
49
48
47
43
39
37
35
35
31
30
30
Andrea Zábranská, členka OVK Chvalčov
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Denní stacionář pro seniory Chvalčov

program „AKTIVIT“
Setkáváme se každé úterý
od 9:00 hod. do 11:00 hod.
LISTOPAD
6.11.
cestování Prstem po mapě
- putování s Mgr. Pavlem Malénkem
13.11.

dopolední kavárnička
- cvičení

20.11.

Výtvarný ateliér
- zimní dekorace

27.11.

beseda před adventem
- Mgr. Jana Tichá z Valašského muzea v přírodě

PROSINEC
4.12.
cestování Prstem po mapě
- vánoční s Mgr. Pavlem Malénkem
11.12.

dopolední kavárnička
- pečení tradičně i nově

18.12.

Vánoční posezení
- sváteční atmosféra, čtení příběhů,
vystoupení dětí ZŠ Chvalčov
- druhé kolo přehlídky nej- lineckého cukroví
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Zprávy ze stacionáře

Oslavy Dne Charity a 25. výročí Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem
27. září jsme oslavili svátek sv. Vincence z Pauly, francouzského kněze a jednoho
ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Všechny Charity si připomínají dílo tohoto patrona a pořádají pro veřejnost prezentace svých služeb.
I naše Charita nabídla ve dnech kolem tohoto svátku již tradičně několik akcí.
Letos byly slavnostnější z důvodu 25 let trvání naší organizace.
Hned 21. září jsme využili slunečného počasí a na Masarykově náměstí nabídli
bezplatnou kontrolu krevního tlaku a hladiny cukru v krvi s možnou konzultací zdravotní sestry. Bezmála 100 kolemjdoucích, kteří této možnosti využili, se také seznámilo s nabídkou péče a pomoci našich 6 středisek. Díky rozhovorům jsme získali
hodnocení i cenné informace. Děkujeme za milá slova, podporu i možné výhrady,
díky kterým můžeme služby zlepšit.
27. září proběhl v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově Den otevřených
dveří. Podle pozvánky mohli návštěvníci přímo v provozu získat informace o službě.
Jsme rádi, že této možnosti mnozí využili a vyzkoušeli si náš denní program, který
přizpůsobujeme potřebám klienta. Odpoledne jsme den ukončili posezením s hosty
a zastupiteli obce. Při sladkém občerstvení se o dobrou náladu postarali žáci ZUŠ
Bystřice pod Hostýnem pod vedením svých učitelek. Patří jim velký dík všem. Všem
dětem i MgA. Magdě Čáslavové, Jarmile Koščakové a Zuzaně Outratové, které
vystoupení připravily a děti hudebně doprovodily. Při poslechu i společném zpěvu
národních a lidových písní jsme příjemně ukončili podařený den plný vzájemné
inspirace.
Důstojné zakončení oslav proběhlo v neděli 30. září. V kostele sv. Jiljí v Bystřici
pod Hostýnem sloužil mši svatou P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Byla obětována za živé a zemřelé klienty, pracovníky a dobrovolníky

Mše v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem
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Vystoupení ZUŠ v denním stacionáři

Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem. Po jejím zakončení poděkoval pan ředitel
Ing. Pavel Pilmajer dlouholetým zaměstnancům, zakládajícím členům i dobrovolným
spolupracovníkům za obětavou a namáhavou práci. Dále poděkoval za výbornou
spolupráci a velkou finanční podporu představitelům města a okolních obcí, za které
přednesl milá slova o vzájemné spolupráci starosta Bystřice pod Hostýnem Mgr.
Zdeněk Pánek.
Do dalších let si tedy popřejme, abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní služby
potřebným.
Za kolektiv pracovníků
Vladimíra Procházková

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.
Robert Fulghum
Název knihy známého spisovatele je jasným mottem pro novou generaci dětí. Hrát
fér, nikoho nebít, vracet věci tam, kde jsem je našel, říkat promiň, neber si nic, co ti
nepatří, žít vyrovnaně atd. – to jsou základy, na kterých je dobré stavět.
V loňském roce se nám někdy více, někdy méně dařilo naplňovat rámcové vzdělávací cíle ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Děti se účastnily divadelních
představení ve školce, starší děti i ve společenském domě Sušil v Bystřici p. H.,
plaveckého výcviku, tematických besed s odborníky, vzdělávacích pořadů, koncertů
v kulturním domě nebo Základní umělecké škole v Bystřici p. H. Proběhly tradiční
akce mateřské školy, které sklidily velký úspěch. Kloboukový den, Větrníkový den na
podporu dětí s cystickou fibrózou, Čertovský den, Sněhuláčkový den, Čarodějnický
den, výtvarné tvoření s rodiči, polodenní výlety do okolí. Velmi si ceníme spolupráce
se základní školou, základní uměleckou školou, SVČ Včelín, Obcí Chvalčov, Klubem
rodičů. Ukončili jsme projekt EU Šablony I. Díky projektu jsme měli ve školce chůvu
pro děti do 3 let, besedy pro rodiče s odborníky na slovo vzatými a vzdělávání pro
paní učitelky v oblasti inkluze a čtenářské gramotnosti.
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Nový školní rok 2018/2019 jsme slavnostně zahájili v pondělí 3. září. Děkujeme za
přivítání a přání do nového školního roku panu starostovi Ing. Antonínu Stodůlkovi a
místostarostce paní Jiřině Hurtové.
I tento rok budeme pracovat ve stejném personálním složení – Miškayová
Veronika – vedoucí učitelka, Jurásková Stanislava, Tillerová Jiřina a školní asistentka
Žůrková Kateřina. Máme zapsáno 44 dětí – plná kapacita – ve věku od 2,5 do 7 let.
Máme za sebou:
• Informační schůzku pro rodiče
• Besedu s paní Ivou Řehůřkovou na téma „Dítě a zodpovědnost“
• Účast na mezinárodním dřevařském sympoziu „Dřevosochání“ v Bystřici p. H.
• První část sběru starého papíru
• Pohádky maňáskového divadla Šikulka
• Ochutnávku povidel a čerstvých hroznů na Chalupě zahrádkářů
• Návštěvu logopedky paní Martiny Kaderkové
• Vzdělávací program „Buďme kamarádi“
Máme před sebou:
• Polodenní výlet na Troják na rozhlednu Marušku
• Pouštění draka
• Hudebně výtvarnou dílničku v Základní umělecké škole v Bystřici p.H.
• Kloboukový den
• Divadelní představení Nosáčkova dobrodružství ve SP Sušil v Bystřici p.H.
• Větrníkový den na podporu dětí s cystickou fibrózou
• Účast na výstavě Adventní inspirace v novém KD ve Chvalčově
• Keramiku s panem Švehlíkem
• Vystoupení na Mikulášském odpoledni
Nově příchozím i stávajícím dětem přejeme, aby se jim s námi ve školce líbilo.
Za kolektiv učitelek
Veronika Miškayová

Školní jídelna po rekonstrukci
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Základní škola
Vracíme se zpět do lavic
3. září 2018 jsme společně zahájili nový školní rok. Ve škole na děti čekala řada
příjemných změn, zejména co se týká rekonstrukce školy.
Děti se těšily na své kamarády, třídu, na to, co nového a zajímavého je v tomto
školním roce čeká. Nejdůležitější den to byl pro naše prvňáčky. Z kdysi malého
miminka vyrostl budoucí školák, jehož zvědavý pohled plný očekávání, ale i přirozené nervozity, u mě vyvolává velkou zodpovědnost. Jako učitelka první třídy cítím
nemalou povinnost vytvářet u dětí pozitivní vztah ke škole, nezkazit jim chuť do
práce. Připravit pro ně třídu, kam budou chodit rády a s úsměvem, kde se budou cítit
příjemně, a kde se hlavně něco naučí.
Dětem, rodičům a všem pedagogickým pracovníkům přejeme pohodový školní rok. Nezapomínejme, že i my jsme kdysi byli dětmi, které potřebovaly oporu a
naslouchání.
Pedagogický sbor ve školním roce 2018/2019
1. ročník - třídní učitelka Martina Chvatíková (od listopadu Ivana Pagáčová)
2. ročník - třídní učitelka Alena Martínková
3. ročník - třídní učitel Zdeněk Hnila
4. ročník - třídní učitelka Helena Janovská
5. ročník - třídní učitelka Alena Konečná
Vychovatelky školní družiny – Jiřina Loupancová, Jitka Frydrychová
Jsme velmi rádi, že i v letošním školním roce se nám podařilo v rámci evropské
dotace Šablony 2017 zajistit pozici školního asistenta, kterou vykonává Kateřina
Žůrková. V rámci toho projektu jsou na naší škole také realizovány čtenářské kluby
a doučovací kroužky.
Za podpory Klubu rodičů ZŠ Chvalčov budou i v tomto školním roce fungovat tyto
zájmové aktivity:
• řezbářství - vedoucí Eva Prázdná
• pěvecký sbor - vedoucí Alena Konečná
• flétna - vedoucí Alena Konečná
• keramika - vedoucí Romana Čupová
• sportovní hry - vedoucí Zdeněk Hnila
Nově naše škola zajistila externí spolupráci speciálního pedagoga Mgr. Leonu
Chlápkovou, která povede logopedickou poradnu pro děti z MŠ a ZŠ.
Plánované podzimní akce
• sběr starého papíru
• účast 4. ročníku na dopravním hřišti
• výlet žáků 4. a 5. ročníku do Prahy
• výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně
Martina Chvatíková
•

V průběhu letních prázdnin proběhla ve škole první část rekonstrukce vnitřních
prostor. Výraznou změnou prošla sociální zařízení základní školy, dále školní
jídelna a vstupní prostory. Zřizovatel školy předpokládá, že modernizace bude
probíhat i v následujících letech. Těšíme se.
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•

Ve čtvrtek 27. září se uskutečnil další ročník oblíbeného Nebojsy. Asi sedmdesát
odvážlivců absolvovalo večerní trasu z Rusavy na Chvalčov. V cíli u pana starosty nás čekalo opékání špekáčků, horký čaj a výborné koláče paní Stodůlkové.
Počasí bylo bezchybné, dokonce i s krásným úplňkem.
Zdeněk Hnila

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 11. října se vydala naše a 4. třída na výlet vlakem do Prahy. Vzali jsme
s sebou i některé rodiče a prarodiče.
Cestu vlakem jsme si pořádně užili, někdo přinesl hry, někdo zase kreslení.
V Praze na nádraží nás čekala paní průvodkyně. Ta nás nejdřív zavedla na Pražský
hrad. Tam jsme byli nejdříve policií zkontrolováni a pak jsme šli do Zlaté uličky.
V ní jsme se mohli podívat do domu, kde bydlel Franz Kafka. Prohlédli jsme si také
Vladislavský sál a chrám svatého Víta. Cestou z Hradu jsme se zastavili v Nerudově
ulici, pak jsme si něco řekli o Janu Nepomuckém na Karlově mostě a šli jsme na
Staroměstské náměstí. Tam mě nejvíc zaujal orloj a velikánský pomník Jana Husa.
Naší poslední zastávkou bylo Václavské náměstí, kde jsme se vyfotili se sochou sv.
Václava a pak už jme běželi na vlak. V Praze se mi nejvíc líbil chrám svatého Víta.
Emilka Kubaníková, 5. třída

Návštěva Prahy
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Návštěva Prahy
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Upozornění pro občany

Různé

Milí občané, pokud by se mezi námi objevil někdo, kdo si jednoznačně nepřeje
zveřejňování svých fotografií z veřejných akcí ve zpravodaji či na webových stránkách obce, prosím, aby tuto skutečnost oznámil redakci, tj. paní Jitce Dostálové.
Jde především o hromadné akce, jakými jsou Adventní inspirace, Pálení čarodějnic,
hody, apod. Pokud se takové přání objeví, je mou povinností to respektovat. Jinak
je samozřejmě naprosto nereálné mít písemný souhlas všech, kteří se na fotkách
objeví. Tento způsob ochrany osobních údajů je nejlepší cestou k úplnému zrušení
fotogalerií, zpravodajů apod. médií. Volím tedy cestu menšího odporu. Takže kdyby
někdo něco… ozvěte se.
J.D.
Upozornění pro občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatky.
Poplatky za likvidaci odpadů
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činí za rok pro fyzickou osobu, která má v obci
trvalý pobyt 330,-- Kč. Sazba za rekreační chalupu nebo chatu činí také 330,-- Kč.
Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet číslo
24228691/0100 s variabilním symbolem číslo domu nebo chaty + 1340.
Příklad: číslo domu je 586, variabilní symbol tedy bude 5861340.
Svoz odpadu probíhá každý LICHÝ týden ve čtvrtek.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to první splátka (polovina poplatku)
do 31. května a druhá splátka do 31. října kalendářního roku.
Poplatek ze psů
Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců. Sazba poplatku za jednoho psa činí
100 Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 150 Kč za jeden rok. Výše poplatku
pro poživatele invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným
příjmem, činí za jednoho psa 50 Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 100 Kč
za jeden kalendářní rok.
Poplatek ze psů je splatný k 31.05. kalendářního roku. Úhradu můžete provést
v hotovosti do pokladny obecního úřadu, nebo na účet číslo 24228691/0100 s variabilním symbolem číslo domu + 1341.
Příklad: číslo domu je 548 , variabilní symbol tedy bude 5481341
AKCE VE CHVALČOVĚ
4. CHVALČOVSKÉ DÝŇOVÁNÍ
31.10. v 17.00 hodin před budovou Základní a Mateřské školy Chvalčov
Přineste své krásné vyřezané dýně a všechny je společně rozsvítíme. Pro děti je
připravena strašidelná dílnička. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
ADVENTNÍ INSPIRACE - KD Chvalčov
23.11. – 25.11. 2018
Pá 17 – 19 hodin, So a Ne 10 – 17 hodin
Tvořeníčko so a ne 10 – 16 hodin
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Přijďte navštívit předvánoční trhy v našem kulturním domě. K tradici výstav patří
ukázky lidových řemesel, výrobky ze dřeva, korálků, drátků, papíru, adventní a
vánoční ozdoby, keramika, květiny, adventní věnce, dárková mýdla, cukroví, perníky,
med, domácí zabíjačka, domácí sýry, koláče a jiné dobroty.
Víkendovou akci provází bohatý kulturní program.
KD CHVALČOV
Čtvrtek 29. 11. 2018 v 16.00 hodin - Posezení pro seniory s hudbou.
Občerstvení a dobrá nálada samozřejmostí.
ŽIVÝ BETLÉM
15.12. sobota od 15.00 za Obecním úřadem
Betlém se otevře v 16.15 a 16.45
AKCE V OKOLÍ
27.10.2018 19:30 v Kinosále společenského domu Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
TŘI KAMENY
Valašský soubor písní a tanců Rusava srdečně na oslavu 65. výročí založení souboru.
31. října 2018 v 17.00 hodin
Městská knihovna zve na přednášku BÍLÁ HORA trochu JINAK. Události, které
předcházely a následovaly bitvě na Bílé Hoře, přiblíží spisovatel Josef Špidla, autor
knihy "Krvavý měsíc nad horou Liliavou". Vstupné 50 Kč.

Kulturní rubrika

Křest knihy „Pád do tmy“ chvalčovské spisovatelky Kláry Janečkové
Ve čtvrtek 20. září jsme se sešli v knihovně kulturního domu ve Chvalčově, abychom pokřtili „novorozenou“ knihu autorky Kláry Janečkové. Byli jsme rádi, že si na
nás časově vytížená Klárka udělala čas. „Pád do tmy“ je jejím jubilejním desátým
románem. A jako ve všech
předešlých je příběh posazen
do kulis velice netradičních,
řekla bych až adrenalinových.
Prostředí jeskyní, tajemství
podzemí a kontroverzní příběh fyzického zneužívání je
jistým základem pro napínavou četbu. Ale více nebudu
prozrazovat, každý, kdo má
zájem, si knihu sám přečte.
Role kmotrů se ujali starosta obce pan Antonín Stodůlka,
místostarostka paní Jiřina
Hurtová a muzikant, milovník
moravských písní, pan Jožka
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Šmukař. Kniha byla pokřtěna
nešizenou slivovicí a společně
jsme jí popřáli úspěšnou cestu
ke čtenáři. Po křtu a krátkém
povídání nás čekal příjemný
večer s Jožkou Šmukařem a jeho
kolegou Janem Rampáčkem
u moravské lidové písničky. U cimbálu jsme si zazpívali, zasmáli
se, zkrátka pobyli spolu.
Děkuji Kláře Janečkové, hostům a divákům, kteří přišli a svou
účastí novou knihu podpořili.
Jitka Dostálová

Křest nové knihy Kláry Janečkové

Podzimní zájezd chvalčovských seniorů
Tak jako každým rokem, i letos Obecní úřad Chvalčov zajistil zajímavý zájezd,
který připravila a zorganizovala místostarostka paní Jiřina Hurtová. Z Chvalčova jsme
vyjeli 25. 9. v půl sedmé ráno a cílem první návštěvy byl Třebíč. Zde jsme navštívili
baziliku sv. Prokopa. Tento románsko-gotický křesťanský kostel patří ke klenotům
evropského stavitelství. V roce 2003 byla bazilika sv. Prokopa zapsaná na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO. Jak nám sdělila průvodkyně, délka chrámu
je 65,7 m, šířka 20,2 m a výška přes 20 m.
Po prohlídce všech prostor baziliky jsme se přesunuli do Muzea Vysočiny Třebíč.
Toto muzeum sídlí v bývalém benediktinském klášteře. Proslulá je zde expozice betlémů. Trasa muzejní expozice je rozdělena na několik témat:
1 - člověk vzývající – vztah člověka a boha
2 - člověk tvořící – výtvarné umění starší doby
3 - člověk objevující – exotické sbírky
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4 - člověk a příroda – přírodovědecké sbírky
5 - člověk bojující – války dotýkající se Třebíče
6 - člověk pracující – zemědělství, továrny, tradice cechů a řemesel.
Byla to také velmi zajímavá prohlídka.
Dalším překvapením v Třebíči byla návštěva PLETEXU, který vlastní p.Eva
Kollmannová, rozená Cabáková, rodačka z Chvalčova. Její firma působí na českém
trhu od roku 1993. Připravila pro nás nabídku pletených výrobků a my jsme si je
mohli nejen vyzkoušet, ale také koupit. Prohlédli jsme si také dílnu, kde tyto výrobky
vznikají. Byl to opět super zážitek.

Návštěva Pletexu. Vlevo nahoře Jiřina Hurtová s majitelkou Evou Kollmannovou.
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Řeznické muzeum Jana Pavlíčka.

Pak cesta pokračovala do Náměště nad Oslavou, kde jsme se zastavili na společný oběd v restauraci „Statek“. Již během cesty zajistila p.Hurtová objednávku obědů
podle přání účastníků zájezdu, takže díky tomu jsme byli včas obslouženi.
V Náměšti jsme ještě navštívili Řeznické muzeum Jana Pavlíčka, uviděli jsme
rozsáhlou sbírku řeznických strojů a drobných nástrojů, jakými jsou např. nože, sekyry, mlýnky, dále sbírku odznaků a obrazů s řeznickou tematikou, výuční listy, troky
vydlabané z jednoho kusu kmene, a na zdi visel znak řezníků.
Opět jsme nasedli do autobusu a těšili se na další zastávku. Tou byly Ivančice,
rodiště Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy.
Navštívili jsme expozici Vladimíra Menšíka, která byla otevřena v roce 1999 na
počest jeho 70. narozenin. Po celou dobu prohlídky nás doprovázel hlas tohoto herce
a baviče. Výstava se skládá z jeho osobních věcí a fotografií z mnoha filmů.
V patře této budovy je expozice Alfonse Muchy, do dějin se zapsal kolekcí pláten
„Slovanská epopej“ . Zhlédli jsme video o celém jeho životě a díle.
Na závěr našeho putování jsme ochutnali kávu a zákusky v místní cukrárně a
vydali se na cestu domů.
Byl to opravdu krásný a vydařený zájezd. Počasí nám také celou dobu přálo.
Všichni jsme byli moc spokojeni.
Jaroslava Procházková
25

Oslavili jsme 100 let československé státnosti
22. září oslavila naše obec společně s Bystřicí pod Hostýnem, bystřickými sokoly
a bystřickým mikroregionem 100 let československé státnosti. Oslava se připravovala od ledna letošního roku. Scénář a představa oslav tehdy existovaly jen v hlavě
paní Evy Bubílkové. Vznikl realizační tým. Do podoby, jak jste ji zažili, se postupně
rodil díky mnoha šikovným a obětavým lidem především z Chvalčova a
Bystřice pod Hostýnem. Strávili na
přípravě stovky hodin. Bylo nutné
vyřešit, proč oslavovat, jak a kde a
v jakém rozsahu, a kdo to vše zaplatí,
jaká bude náplň.
Důvodů důstojně oslavit stoleté výročí bylo několik. Deska na
domě 401 upozorňovala, že zde
o prázdninách roku 1898 vstoupil na politickou dráhu 1. prezident
Československa T.G.Masaryk. Věděli
jsme, že o tom se v naší republice
neví a že to můžeme napravit. Mámeli si našeho státu vážit, měli bychom
znát jeho historii a mít pár příkladných
osobností, a takovou osobností i přes
mnohé chyby T.G.Masaryk byl. U nás
se tehdy začaly psát nové československé dějiny. Rozhodli jsme se, že
dokončíme naučnou stezku Chodník
Masarykových. Jeho první část byla
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vytvořena a slavnostně otevřena po dohodě tehdejšího starosty Zdeňka Sedláře
a tehdejšího starosty bystřického sokola Dušana Goldmana v roce 1993. Vedla od
domu 401 na Švajgrovku. Tato část byla značně zdevastována a vyžadovala generální opravu. Druhou část od bystřického zámku k domu 401 bylo třeba vymyslet
a zrealizovat. Věděli jsme, že dokumentů a reálií z doby pobytu Masarykových je
málo, a pokud je neshromáždí naše generace, budou zapomenuty. Rozhodli jsme
se vytvořit dokumentární film. Dalším důvodem bylo připomenout našim občanům,
že se nám v našem státě žije dobře a že ho máme rádi a že je to důvod k setkání a
oslavě. Jednou z mnoha překážek byla plánovaná generální oprava kulturního domu.
Bylo nutné najít náhradní prostor pro oslavu. Šťastným rozhodnutím bylo uskutečně-

27

ní oslavy v prostoru Chalupy
zahrádkářů. Panu Jiřímu
Pecháčkovi a všem zahrádkářům patří velký dík za
poskytnutí a přípravu přívětivého prostředí. Děkujeme
také Odvršovým za vstřícnost
při opravě desky a umožnění
slavnosti u desky.
Počáteční váhavý postoj
realizačního týmu rozptýlil
náš pan starosta Stodůlka
rozhodnutím finančně podpořit a rodící se projekt pomoci uskutečnit a také dojednat
finanční podporu Bystřice a mikroregionu. Všemožně vycházela vstříc také paní
místostarostka Hurtová. Realizační tým se v průběhu roku stále rozrůstal o organizátory a odborníky. Začínali jsme s hrstkou informací, několika knihami a fotografiemi.
Podařilo se nám shromáždit mnoho pro nás nových věrohodných dokumentů, map,
informací a výpovědí odborníků. Bylo nutné, ale zdlouhavé všechno pročíst a vybrat
nejpodstatnější. Pan Vladimír Macenauer vytvořil dokumentární film s využitím svého
archivu. Paní Jitka Dostálová napsala scénář k dalšímu dokumentárnímu filmu,
pomáhala jí Naďa Sedlářová a film zrealizovali „dva Víťové“ pánové Tichý a Volf.
Vznikly dva nadčasové dokumenty. Hodně námahy stálo vytvoření obsahu osmi
tabulí na naučnou stezku. K nezaplacení byla pomoc pana Tomáše Svačiny, paní
Evy Nedělníkové, paní Ilony Musichiny. Ti všichni z hromady materiálů spolu s paní
Kamilou Kulhavou vytvořili stručný text, vybrali nejlepší fotografie, obrazy a mapy a
paní Kamila Kulhavá dala tabulím poutavou grafickou úpravu. Paní Kamila Kulhavá
dala „grafickou tvář“ v duchu barev tabulí také turistickému průvodci Chodníkem,
pamětním listům, pozvánkám a plakátům.

Stojící se sluchátky p. Volf, vedle p. Tichý
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Pak už stačilo připravit zázemí oslav. Pan starosta Stodůlka
zajistil vyrobení a zabudování
tabulí. Sokolové vyznačili trasu
chodníku
modrými
kolečky
v bílém kruhu. Obec vybudovala parkoviště, zahrádkáři upravili
vstup do Chalupy, vsadili nová
vrata a dveře a ve dnech oslav
přestali zpracovávat velkou úrodu
ovoce. Sokolky vyplely a uklidily dvůr a záhony, umyly okna
a připravily místnost na promítání, zajistily instalaci výstavky
vzácných dokumentů, květinovou
výzdobu, pomáhaly s přípravou a
výdejem pohoštění pro děti. Paní
Jiřina Hurtová zajistila pohoštění v Rajské zahradě a balíčky
pro děti, firma pana Jiřího Vašiny
darovala řízečky a koláče pro
malé a mladé účinkující. Pánové
Sanitrák, Adámek, Blažek a další
smontovali stánky, přivezli pódium, přiváželi potřebný materiál,
pan Jan Chlápek přivezl a instaloval sety na posezení do předzahrádky u Králů, sokoli naložili
a pomohli rozmístit lávky před
pódium atd. Přípravných a organizačních prací bylo mnohem víc
a zvládly se.
A pak už nastal den oslav. Naštěstí se nevyplnila předpověď počasí a nepršelo.
U desky stála čestná stráž. Lhotkou prošel průvod s dechovkou ZUŠ Bystřice pod
Hostýnem, vlajkové čelo průvodu se přidalo ke stráži u pamětní desky, zazněla
československá státní hymna v podání Tregleru a našeho školního pěveckého
sboru, následovaly projevy pánů starostů a hostů. K desce se položila krásná kytice.
Slavnostní předání Chodníku Masarykových veřejnosti se uskutečnilo rozstřižením
pásky a pak předvedly děti na pódiu, co nacvičily se svými vedoucími.
Pestrý program moderoval pan Jaroslav Maniš. Na pódiu se vystřídali malí sokoli
se sletovými skladbami, mladí fotbalisté a hasiči, cvičenci paní Trňákové, tančila
Malá Rusava, krásně hrála žákovská dechovka ZUŠ. Škoda, že zvuková aparatura
nebyla silnější. Bez ní se obešla akorát dechovka. V areálu Chalupy zahrádkářů
se těšily velkému zájmu dokumentární filmy, výstavka a pohoštění v Rajské zahradě. Rozdávaly se pamětní listy a upomínkové předměty. Ve stáncích se prodávaly
nápoje, něco k zakousnutí, frgály, upomínkové předměty a pamětní listy. Scházeli
se známí a rodiny. Převládala dobrá nálada, radost z vystoupení svých ratolestí,
spokojenost.
Měla jsem pocit, že v den oslav bylo na Chvalčově dobře. Samozřejmě se vloudila
řada nedostatků, kterým jsme nezabránili. Škoda, že Bystřice nepohlídala termíny a
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zaměstnala naše hasiče, ale také portáše a krojované Valachy na Trojáku na Yettym.
Ten den by byli velmi potřební a užiteční doma na Chvalčově. Ale stalo se. Svědčí
to o vlažném vztahu některých bystřických organizátorů k našemu státu. Dokonce
jsem slyšela i poznámku, že se peníze na oslavu mohly utratit za něco užitečnějšího.
Zastyděla jsem se. Vždyť i v době hlubokého středověku byli oproti nám velmi nemajetní lidé ochotni dát poslední peníze na lepší výzdobu svého kostelíku, na stavbu
kapliček, Božích muk a křížů. Teď jsme rádi, že po sobě zanechali tak krásné stavby.
Na náš blahobyt se zapomene a mělo by po nás také něco zůstat pro budoucnost a
hlavně my, občané, bychom měli ctít naši vlast a rozvinout povědomí o ní.
Ale více je toho, co se povedlo. Velkým přínosem bylo doplnění bílého místa
v životopise 1. prezidenta Československa, jeho vstup do politiky, který mu umožnil
náš kraj. Jiné volební okresy by Masaryka nezvolily. Tato skutečnost není dosud
občany zažita, a to ani v našem mikroregionu. Na oslavu mnozí zapomenou, co
zůstane, jsou dokumentární filmy. Chci věřit, že je využijí školy, a že učitelé konečně
pochopí, že výchova k vlastenectví a k národní hrdosti není politika, ale pro existenci každého národa nutnost. Tam, kde selhává rodina, protože rodiče nebyli školou
vzděláni a nevědí, by měla nastoupit škola se vzdělanými učiteli, kteří bez násilí své
žáky seznámí s osobnostmi a úseky dějin, na které bychom měli být hrdí. Mám také
radost z toho, kolik šikovných, schopných a vzdělaných lidí jsme díky oslavě objevili,
kolik nás všech se podílelo na realizaci této oslavy. Všem chvalčovským a bystřickým
občanům, kteří věnovali část osobního volna přípravě oslav, děkujeme. Bylo jich
mnoho. Proto si myslím, že jsme úžasný národ. A to je příslib do budoucnosti.
Mgr. Eva Bubílková

Slohové práce dětí
CO DĚLÁ MŮJ POKOJ, KDYŽ TAM NEJSEM
Byl pátek. Vypravila jsem se do školy, ale po chvíli jsem se vracela pro čepici.
Zdálo se mi, že slyším z pokoje hluk, tak jsem nahlédla dovnitř klíčovou dírkou a
zůstala překvapením stát. První, co jsem zahlédla, byla pletená panenka Lali, jak
cvičí na karimatce gymnastiku. Na posteli ležela pohádková knížka a předčítala
plyšovému pejskovi. Po pokoji drandil skateboard a panenka Barborka si přinesla
nádobíčko a dělala koláč. Postavičky z lega stavěly mrakodrap a kšiltovka vyhrožovala mobilu, že ho sní. Židle vozila bratrova vojáka ze Star Wars. Málem se mě
zmocnil infarkt.
Když jsem se vzpamatovala, vešla jsem do pokoje, ale všechny hračky byly na
svých místech a všechno vypadalo, jako by se v pokoji před chvílí nic zvláštního
nedělo.
Emilka Kubaníková, 5. třída
Bylo pondělní ráno. Vstal jsem z postele a šel si vyčistit zuby jako každý den. Poté
jsem se šel nasnídat. Oblekl jsem se a odešel z domu. Ještě jsem se ohlédl, a co
vidím? V okně mého pokojíčku chodily peřiny a polštáře, létala tam stíhačka z lega.
A to není vše. Okno bylo trochu pootevřené a tak jsem slyšel, jak si všechny ty věci
povídají. Honem jsem běžel zpátky, a jak jsem otevřel dveře, v pokoji byl klid. Tak
jsem je znovu zavřel a uslyšel jsem velkou ránu. Opět jsem otevřel a na zemi jsem
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uviděl na kousky rozbitou stíhačku z lega. Křičel jsem na maminku, že u nás straší.
Ale ta mi řekla, ať si z ní přestanu dělat srandu a poslala mě do školy.
Když jsem se vrátil ze školy domů, všechny hračky byly rozházené. Kdo to udělal,
zůstává záhadou.
David Chlápek, 5. třída
Bylo páteční odpoledne. Zrovna jsem přišel ze školy, vešel do svého pokoje,
udělal si úkoly a chtěl jsem jít ven, ale pořád jsem měl pocit, že mě někdo sleduje.
Chvíli jsem stál uprostřed místnosti a díval se, jestli tam někdo není. Přesvědčil jsem
se, že jsem v pokoji sám a vyšel ze dveří. Ale co to?! Najednou jsem uslyšel ránu.
Podíval jsem se dovnitř klíčovou dírkou a chvíli čekal. Najednou se pohnul můj plyšový medvěd. Chtěl jsem vykřiknout, ale zatajil jsem dech. Díval jsem se dál. Asi za
minutu se zvedl a začal si prohlížet pokoj. Pak šeptem zavolal: „Vzduch čistý!“ A hned
jak vykřikl, začali se zvedat všichni plyšáci. Po chvíli i hračky, nábytek a dokonce i
oblečení. Bylo to úžasné. Pár plyšáků se zvedlo a seběhlo k posteli. Všichni se chytili
za rohy postele a začali tahat. Když postel odtáhli, kde se vzal, tu se vzal, pod postelí
byl tajný vchod. Všechno oblečení, nábytek i plyšáci seskočili do otvoru. Rychle jsem
otevřel dveře a chtěl jsem tam skočit taky. Jak jsem však vešel do pokoje, všechno
bylo na svém místě. Byl jsem z toho zklamaný, ale neztrácel jsem naději. Odstrčil
jsem postel, ale nic tam nebylo.
Představoval jsem si to, nebo se ve skutečnosti hýbal nábytek, hračky a plyšáci?
Co myslíte?
Jiří Kocvrlich, 5. třída
Děti měly za úkol vymyslet zaříkadlo, které by jim pomohlo splnit nějakou jejich
neoblíbenou činnost. Takto si s úkolem poradil Jirka Kocvrlich:
Kouzelná tužka

Potom zpracuj matiku,
já si schrupnu na chvilku.
Pak zajdu na zmrzlinu,
ty dodělej anglinu.
Až donesu jedničky,
zastrouhnu tě do špičky.

Jazyk český není hezký.
Zaklínám tě, moje tužko,
úkol za mě napiš hned,
já si zapnu internet.

Z historie
Judr.Josef Kramář pracuje jako soudce na Okresním soudě ve Vsetíně. Jako regionální historik se zabývá především dějinami Valašského Meziříčí a jeho významnými osobnostmi. Publikuje historické články v řadě regionálních periodik, vydal několik
publikací o Valašském Meziříčí a jeho okolí.

VÝZNAMNÝ PŘÍSPĚVEK VALAŠSKA KE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
O Masarykových volebních vítězstvích v parlamentních volbách do vídeňské
říšské rady v letech 1907 a 1911 byla v průběhu let napsána řada článků a studií,
takže průběh předvolební kampaně, voleb samotných i jejich výsledky mohou být
veřejnosti poměrně známé. Nicméně o dopadech těchto volebních výsledků na dalším dějinný vývoj nejen v českých zemích v předvečer první světové války i v jejím
průběhu však toho moc známo není. Dne 17. května 2018 proběhla ve valašsko31

meziříčském M-klubu mezinárodní konference na téma Valašsko, Masaryk a vznik
Československa. Přednesl jsem na ní příspěvek, v němž jsem mimo jiné rozebíral
toto téma. Jeho podstatnou část uveřejňujeme:
   Ve dnech 14. a 15. května 1909 pronesl T.G. Masaryk jako poslanec za IV.
obvod českých měst na Moravě (tedy i za Valašské Meziříčí a také třeba Bystřici
pod Hostýnem) ve vídeňské říšské radě významné parlamentní řeči o takzvaném
velezrádném procesu v Záhřebu. A o co vlastně šlo?
Rakouská justice obžalovala 53 Chorvatů a Srbů pro účast v politických organizacích, které měly sledovat velezrádné cíle a dosáhnout odtržení jižních území
od Rakouska – Uherska. Politická hnutí měla být řízena přímo z Bělehradu, kde
měl existovat revoluční výbor a revoluční spolek Slovenski Jug, který měl pracovat
pro zřízení velkosrbského, tedy protirakouského státu. A jak se vlastně Masaryk
k procesům dostal? Zanechal o tom vzpomínku v knize německého autora Emila
Ludwiga Duch a čin (s podtitulem Rozmluvy s Masarykem) vydané v roce 1947:
„Četl jsem v novinách o procese, vedeném proti Charvátům a Srbům pro velezradu.
Některé z nich jsem znal. Tu přijde jeden z mých bývalých žáků ze Záhřeba a řekne:
‘Profesore, musíte zasáhnout! Tak dál to nejde!’ Mně se do toho nechtělo: měl jsem
jít do Záhřeba – obtíže, taková ztráta času. Docela proti tomu! Nepůjdu! Ale můj
povzbuzovatel nepovolil, tož jsem šel.“ Obžaloba se opírala o údaje policejního konfidenta Djordje Nastiče. Uveřejnil brožuru, v níž vylíčil svou spolupráci s revolucionáři,
kteří prý chtěli území obývaná Srby a Chorvaty odtrhnout od Rakouska – Uherska.
Masaryk byl ale přesvědčen o neudržitelnosti argumentů obžaloby. V dubnu 1909
se sám vydal do Záhřebu a sledoval proces se „spiklenci“. Začal hledat skutečné
důkazy, které by dosvědčovaly, že se jedná o široce založenou protisrbskou kampaň
vídeňské vlády. Podařilo se mu prokázat, že Nastič podvrhl listiny spolku Slovenski

Vídeňský parlament
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Jug a vydal je tiskem jako důkaz, že srbské rejdy jsou rozšířeny od Lublaně až po
Bělehrad. O svých závažných zjištěních pak Masaryk promluvil ve dnech 14. a 15.
května 1909 v parlamentu, přičemž se jednalo o jeden z největších výkonů jeho parlamentní kariéry. Na závěr svého vystoupení řekl:
„ Představte si, pánové, má býti zřízeno 53 šibenic, 53 šibenic! Je to truchlivá
řada, která má dosahovat ze Záhřeba přes Budapešť do Vídně. Ještě tu můžeme
postavit takové znamení asijské kultury; nevím kde mají být postaveny poslední
šibenice, zda na Míčovém náměstí nebo snad před bosensko – hercegovskou stráží,
prosím vás však, pánové, nedejte ji postavit před touto naší sněmovnou. Chci, abych
neužíval obrazu, říci, že jak doufám, nebude žádného poslance, žádné strany v této
sněmovně, která by také jen nepřímo hlasovala pro tuto hanbu kultury a politiky, pro
tento tak zvaný proces pro velezradu.“
Judr. Josef Kramář (1.část)

Chvalčovští hasiči
Hasičské soustředění
Mladí hasiči mají za sebou první týdenní soustředění na táboře v lesích
u Podhradní Lhoty. Celý týden byl ve znamení her a plnění náročných táborových
úkolů, mezi které se mohou řadit dovednostní olympiáda, stezka odvahy, noční hra,
hledání pokladu a pochod přes Kelčský Javorník.
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Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, vaření guláše, ale taky jízdu na koních.
V horkých dnech se bavily vodní balónkovou bitvou. Večery trávily jako na každém
táboře u táboráku. Za velkou pomoc bych chtěla poděkovat hasičům a paní kuchařce.
Hodnocení tábora dětmi:
„Na stezce odvahy jsem se málem
pokadil.“
„Nejlepší byla růžová krupice.“
„Líbilo se mně střílení ze vzduchovky.“
„Líbilo se mně spaní ve stanech.“
„Stezka odvahy se mně moc líbila.“
„Hry a soutěže byly super.“
„Nelíbily se mi tvrdé rozcvičky.“
„Nelíbil se mi výšlap na Kelčák.“
Anna Adámková

Chvalčovští zahrádkáři
„Každý, kdo chce vládnout světu, by se měl nejprve pokusit ovládnout zahradu“.
Zahradnické přísloví
Letošní teplé a suché léto pokračuje, plynule přešlo do babího a stejný se zatím
zdá být i podzim.
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21. září 1937 byl státní pohřeb prezidenta T.G. Masaryka.
23. září ve 3 hodiny 55 minut vstoupilo Slunce do znamení Vah – nastala podzimní
rovnodennost – první podzimní den.
Když dva nebo tři dny před podzimní rovnodenností prší a v rovnodennostní den
nebo dva dny po něm jest pěkné počasí a potom opět dva nebo tři dny prší, bývají
podzim a zima deštivé, mlhavé a nestálé.
Když před podzimní rovnodenností je však povětrnost pěkná a sluneční a v rovnodennostní dny prší, panuje potom jasná a stálá povětrnost po půl léta.
Meteorologové už pro nás mají předpovědi – jaký bude letošní podzim? Prý bude
pokračovat teplé a suché počasí letošního léta, což znamená, že se tolik potřebných
srážek zřejmě nedočkáme.
Chalupa zahrádkářů-CHZ
Již od 24.7. jsme začali vařit povidla. Dodělali jsme kanalizaci a dlažbu v průjezdu.
9.-12.8. jsme se zúčastnili výstavy FLORIA – LÉTO.
19.8. jsme předali chovatelům na jejich okresní výstavě v Lipové poháry.
21.8. jsme jednali na FLORII ohledně podzimní oblastní výstavy
25.8. proběhlo moštování ovoce
29.8. jsme opravili a svařili nádobu pro lis
7.9. jsme nainstalovali nový kuchyňský sporák a provedli zkoušku ohněm
8.,15., 29.9. opět moštování
11.9. malování průjezdu
19.9. nám sestry SOKOLKY z B.p.H. pomohly s úklidem CHZ
21.9. proběhl velký úklid a příprava prostor pro oslavu 100. výročí vzniku republiky
        spojené s otevřením nové části Chodníku Masarykových.
22.9. Oslavy
23.9. následoval úklid prostor
28.9. „Burčákové odpoledne s Mirkovou heligonkou“.
30.9. přátelské posezení s poděkováním všem, kteří pomohli při sběru ovoce.

Na Chalupě
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Za exotickými lotosy
Pěstitelů lotosů u nás mnoho není. S Kateřinou Veselou sedíme v přístřešku na
zahradě a popíjíme lotosový čaj. Vypráví nám o lotosech, a jak se k nim dostala.
Přesto, že absolvovala strojní průmyslovku a doma by se ještě našel i soustruh, má
mnoho jiných zájmů. Velkou láskou jsou lotosy, ke kterým se dostala přes pěstování
leknínů. Kromě toho jí lotosy pomohly při řešení jejích zdravotních problémů. Jedním
z jejích mnoha zájmů se tak stalo i léčitelství, ve kterém je úspěšná. Sama je vegetariánka a na zahradě si pěstuje řadu dalších plodin. Zaujal mne velký fíkovník, který
sdílí fóliák s lotosy a přináší každoročně značnou úrodu, klanopraška, rakytníky a
aronie. Pěstuje i další ovoce a zeleninu.
Z pokladnice indiánů: Netradiční okopaniny amerického původu
Omrzely vás už plantáže brambor, každoroční boj s mandelinkou či houbovými
chorobami? Obstarejte si pro příští sezonu netradiční plodiny s jedlými hlízami.
Zkušenosti z minulých let potvrzují, že v našich podmínkách velmi dobře prospívají
i jiné, zatím málo známé okopaniny, které k nám stejně jako brambory doputovaly
z Nového světa.
Šťavel hlíznatý - ve své domovině známý pod označením oka, je nejen značně
výnosnou okopaninou, nýbrž i velmi dekorativní rostlinou. Jedná se o kompaktní
bylinu s dužnatými stonky, které při kontaktu s půdou rychle přikořeňují. Oka patří
mezi krátkodenní druhy šťavele, takže u nás kvete a hlízky tvoří až na podzim, sklízet ji můžeme až po prvních mrazech. Podobně jako jiné druhy tohoto rodu, i oka
obsahuje ve všech částech svého těla kyselinu šťavelovou, jejíž množství v hlízách
není tak vysoké, aby limitovalo jejich kulinářské využití. Hlízky se mohou použít jako
příloha k masu či zelenině, vaří se v polévkách nebo se pečou. v Jižní Americe se
oka pojídá i syrová, sušená se mele na škrobovou moučku pro následné využití. Ze
zakvašených hlíz se vyrábí alkoholické nápoje.

Na Chalupě
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Podzim a nemoci chryzantém
Nastal čas výsadeb nejrůznějších cibulovin a hlíznatých rostlin. Musíme si dát
pozor, abychom vysadili jen zdravé cibule a hlízy. Protože právě na podzim poškozují
chryzantémy různé houbové choroby. Vytříděné cibule určené na výsadbu můžeme
napřed namořit přípravkem proti houbovým chorobám. Nebezpečné jsou hlavně bílá
rez chryzantémová a černá spála chryzantémy.
Bílá rez chryzantémová v mnoha zemích patří mezi tzv. karanténní onemocnění.
Postihuje hlavně skleníkové odrůdy. Houba napadá listy, někdy i stonky. Na obou
stranách listů se napřed tvoří malé světle žluté skvrny, které se zvětšují a přecházejí
do jasně žluté barvu se skořicově zabarveným středem. Na spodní straně skvrn se
objeví žluté nebo růžové polštářky, které se později zbarvují do běla a mají moučný
vzhled. Listy se stáčejí dolů, usychají a opadávají. Výtrusy pak onemocnění šíří dál.
K ochranným opatřením patří důsledná likvidace napadených rostlin (nejlépe je
spálit) a aplikace fungicidů (i preventivně).
Černá spála chryzantémy napadá listy, kořeny, květy, poupata i stonky… projevuje se hnědočernými skvrnami, které
se velmi rychle slévají a zahnívají.
Patogen se šíří s infikovanými řízky,
rostlinami i řezanými květy chryzantém. Také na černou spálu používáme
přípravky proti houbovým chorobám.
Ze živočišných škůdců napadají
chryzantémy mšice, ploštice a klopušky. Vysáváním listů a květních
pupenů způsobují různé deformace
rostlin.

Vaření povidel
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Výstavy a příbuzné akce:
28.10. 8h
Degustace brambor
27.-30.10.
Dovoz sadby brambor
11.11. 13h
CH.Z. „Ochutnáme Svatomartinskou husu i víno“
19.11. 16hCH.Z. Svátek MUŽŮ včetně drahých poloviček
„Posezení při svíčkách – rozjímání“
24.-25.11. Vánoce ve Frýdlantu n.O.
1.-2.12. FLORIA VÁNOCE KROMĚŘÍŽ
26.12. 12.30h - Lanžhot „Den koní“
26.12. 16h M.N.VES Žehnání vína
30.12. Ne -13h CH.Z. „Výšlap přírodou“ na ukončení roku 2018
Vítáme každého účastníka.
Pranostiky:
Je-li na svatého Václava slunečno, bude i dva týdny po něm.
Když svatý Václav v slunci září, sklizeň brambor se vydaří. Na svatého Václava nové
léto nastává.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc.
Kolem svatého Michala daří se nejlépe zimní setba.
Žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává.
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu
Radost nelze nadiktovat.
Sousedské vztahy jsou důležité i mezi rostlinami.
Zahrádkáři velmi děkují končícímu
zastupitelstvu za velmi dobře vykonanou
práci pro obec a občany a přejí novému
zastupitelstvu mnoho inspirací a návrhů
pro zlepšení života ve Chvalčově.

Než zavřete zpravodaj
Aby se Žena vyléčila, musí se cítit v bezpečí.
Aby se Muž vyléčil, musí se cítit vyslyšen.
Aby se vyléčilo Dítě, musí cítit Lásku,
Aby se vyléčil Pár, musí se cítit Spojeni.
Aby se vyléčila Komunita, musí cítit Jednotu.
Aby se vyléčila Země, musí cítit Úctu.
Aby se vyléčila Planeta, musí cítit Harmonii.
Aby se vyléčil Vesmír, všechny tyto věci se musí stát.
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Anaiya Sophia

100 let výročí založení republiky
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Slovo na konec:
Nic nepůsobí ve státě více škody,
než když jsou vychytralí lidé považováni za moudré.
Francis Bacon
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