ČÍSLO 6 ROČNÍK XLX

LISTOPAD – PROSINEC 2018

1
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Milí čtenáři,
povím vám krásný vánoční příběh, který mi vyprávěl můj přítel.
„Už jako malý kluk jsem miloval rádia. To kouzlo mluveného slova mám rád dodnes.
Jenže tehdy, bylo mi tak 10 -11 roků, jsem žádný rádio neměl. Mít své vlastní rádio byl
můj velký, téměř nedosažitelný sen. Z pohledu dnešní doby se takový sen může zdát
skoro směšný, ale v mých chlapeckých očích bylo rádio velikou vzácností. Vyhlídnul
jsem si za výkladem elektro prodejny ruský rádio značky Quartz 406. Nádhera! Takový
rádio mít! Toužil jsme po něm tolik, že jsem se rozhodl udělat všechno proto, abych si
ho mohl koupit. Jenže bylo tak drahý, tak nedosažitelný! Z kapesného 10 Kč na týden
si na něj nenašetřím, to mi bylo jasné. Tak jsem začal sbírat papír po všech prodejnách
v okolí. Vždy po škole a po tréninku jsem každý den s vozíkem obrážel prodejny na
náměstí a sbíral papír do sběrny. Skládal jsem pomalu korunu po koruně, ale Quartz byl
stále prostě příliš drahý, a přes veškerou moji snahu zůstával nedosažitelný. Chtěl jsem
ho mít do Vánoc, abych mohl poslouchat přes vánoční svátky. Nezbývalo než velký sen
nahradit snem menším. Smířil jsem se s tím, že si pořídím rádio PUK, které opravdu
vypadalo jako hokejový puk. To bylo mnohem levnější, stálo „jen“ 280 Kč. Sbíral jsem
papír jako o život. Vánoce se blížily a mně stále scházelo 90 Kč. Už jsem vysbíral papír
ze všech prodejen v okolí. Už nebylo kam jít. Jeden kamarád mi pomáhal a nosil mi
staré noviny, ale to stále nestačilo. Mého počínání si všiml můj táta. „Proč pořád sbíráš
ten papír?“ zeptal se mě. A tak jsem mu to vysvětlil. „No vidíš,“ řekl, „už ti chybí jen
90 Kč, jednoho dne se dočkáš. Do Vánoc to ale nebude.“ Pochopil jsem, že do Vánoc
se to opravdu stihnout nedá, a tak jsem se s tím smířil. Smířil jsem se s tím, že rádio mít
nebudu. Možná jednou někdy v budoucnu ano, ale na tyhle Vánoce určitě ne. Občas
jsem sice ještě prošel kolem výkladu s elektronikou, ale už smířený s tím, že můj sen
se nesplní.
A pak přišel Štědrý den. Když jsem pod stromkem uviděl krabici, vůbec mě nenapadlo, že tam bude. A bylo tam! A ne ten levnější PUK, ale ten vysněný, nedosažitelný
Quartz 406. Táta mi ho prostě koupil. To byla paráda! Byl jsem tak šťastný. Jednak
proto, že to byl z jeho strany velký důkaz lásky. Můj táta byl uzavřený člověk, ale uměl
jednat v pravou chvíli. A tohle byla velká chvíle. A pak, měl jsem rádio. A už jsem ladil.
A už jsem mohl po večerech poslouchat pořad Kolotoč a další a další stanice a krátké,
střední i dlouhé vlny. Podařilo se mi naladit i Svobodnou Evropu a táta byl pak naštvaný,
že mi to rádio koupil, protože měl strach, že něco vyžvaním. Ale já jsem nic nevyžvanil.
Obyčejné rádio, dalo by se říct. Ale já ho mám dodnes, už čtyřicet let a stále hraje.
Je se mnou pořád a s ním i táta, který už tady není. Ten pocit, ten nádherný pocit štěstí,
když jsem krabici otevřel, nikdy nezapomenu, nikdy. A o tom by Vánoce měly být. Stačí
jeden dárek, jeden skutečný dárek. Je velká škoda, že tenhle pocit už děti dnes skoro
nezažívají. Dostávají tolik dárků, že si na všechny ani nepamatují. Nemůžou za to, to
jde s dobou. Dnešní doba nás ochuzuje o mnoho, a je na nás, jestli si to necháme vnutit
a to podstatné vzít.“
Ano, tak je to. Milí čtenáři, pokud si něco doopravdy přejeme, tak musíme udělat
vše, co je v našich silách, aby se nám přání spnilo. A pak to prostě „pustit“. Odevzdat
své přání a smířit se s tím. Nebrblat, že ať dělám co dělám, stejně se ničeho dobrého
nedočkám. Brblání nás k ničemu dobrému nepřivede. A pokud to pustíme doopravdy,
najednou se to stane. Stane se to samo od sebe a naše přání se splní. Jako ve snu,
jako v pohádce.
Hezké Vánoce, klid a mír v duši nám všem.
Mgr. Jitka Dostálová
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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.
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:
65/2 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 ZŠ a MŠ Chvalčov o dotaci - Nadace partnerství Zelené oázy na vybudování bylinkové zahrady a jímání dešťové vody v areálu ZŠ
a MŠ.
uzavření smlouvy s Moravskou galerií Brno k povolení 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 výsadbou 2 ks stromů na pozemku parc.č. 623/3 v k.ú. Chvalčova
Lhota. Rovněž souhlasí s opravou obrubníku na parc.č. 622/4 v k.ú. Chvalčova
Lhota.
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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.
RO bere na vědomí:

•
•
•

kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
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.
informaci SMS ČR o odkladu avizované reformy matričních úřadů na malých
obcích.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 24. 10. 2018
RO projednala a rozhodla:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 12386593 s E.ON Distribucí, České Budějovice na
zhotovení přípojkové skříně na hranici parcely 930/4 v k.ú. Chvalčov.
o uzavření Smlouvy s firmou KOMPAKT, s.r.o. na reklamu obce, která bude umístěna na autě Charity Bystřice pod Host. pro převoz osob, které používají invalidní
vozík.
a zamítá nabídku na opravu všech spár na místních komunikacích v obci
Chvalčov od firmy NVB Line.
o objednávce na zhotovení kabeláží, včetně montáže zabezpečovacího zařízení
v KD za cenu 81 364,--Kč u firmy EPOSOLARM s.r.o. a dodávku elektrické zabezpečovací signalizace, včetně montáže pro KD za cenu 215 136,--Kč.
o požadované směně bytu v domě č. p. 798 pro p. Tenčíkovou. Nájemní smlouva
se prodlužuje o 2 roky.
a zařazuje do požadavků na finanční příspěvky pro r. 2019 žádost Svazu postižených civilizačními chorobami z Bystřice p. H.
o příspěvku na nový babybox ve Vsetíně částkou 1 000,--Kč.
a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy pro p. Ing. Sanitrníkovou na pozemky
244/3 a 244/5 v k. ú. Chvalčova Lhota k 31. 05. 2019.
a souhlasí s žádostí JSDH obce Chvalčov v kategorii JPOIII o poskytnutí dotace
Zlínským krajem v částce 98 tis. Kč,- na doplnění výstroje JSDH obce Chvalčov.
RO bere na vědomí:

•
•
•
•
•

kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
nabídku VaKu a.s. Kroměříž na odvoz fekálií z celého území obce Chvalčov.
plánované investice pro přípravu rozpočtu na r. 2019.
informaci o způsobu kácení a využití dřeva ze stromů na hřišti TJ Chvalčov.
informaci o záměru zastavění pozemku parc. č. 867/1 v k. ú Chvalčov.
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Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Chvalčov ze dne 1. 11. 2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
volbu ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelů a sčitatele hlasů.
program jednání.
jednací řád zastupitelstva Obce Chvalčov.
určení dvou funkcí, pro které budou členové zastupitelstva volebního období
2018 - 2022 dlouhodobě uvolněni.
veřejnou volbu starosty, místostarosty a rady dle schváleného volebního řádu.
volbu komise pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce.
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, jako tříčlenných orgánů, které
budou zvoleny veřejnou volbou.
rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů ZO v souladu
s NV č. 318/2017 Sb., v následujících měsíčních částkách: člen rady: 6.136,00
Kč, předseda výboru/komise: 3.068,00 Kč, člen výboru/komise: 2.557,00. Kč, člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 1.534,00 Kč. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Zastupitelstvo obce stanovilo
v souladu s ustanovením § 71, odst.1) zákona 128/2000 Sb., o obcích:
funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
starosta, místostarosta.
Zastupitelstvo obce zvolilo
v souladu s ustanovením § 84, odst.2), písm. m),g), zákona 128/2000 Sb.,
o obcích:
starostu obce: Ing. Antonína STODŮLKU, bytem U Revíru 106, Chvalčov
místostarostu obce: Ing. Jana CHLÁPKA, bytem: Školní 613, Chvalčov
další členy rady obce:
Jana BLAŽKA, bytem Obřanská 71, Chvalčov
Jana KURFÜRSTA, bytem Na Kamenci 427, Chvalčov
Ing. Jaroslava MANIŠE, bytem Na Kamenci 518, Chvalčov
zástupce obce k účasti na valných hromadách a členských schůzích obchodních
společností, v nichž má obec majetkovou účast
Zastupitelstvo obce zřizuje
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2) písm. l), zákona 128/2000 Sb., o obcích:
finanční výbor
kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce volí do funkcí
předsedkyni finančního výboru:
Ing. Olgu PASTYŘÍKOVOU, bytem Na Kamenci 808, Chvalčov
členy finančního výboru:
Bc. Michala SEDLÁŘE, bytem Obřanská 187, Chvalčov
Ing. Lukáše KALUŽU, bytem Javornická 844, Chvalčov
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předsedu kontrolního výboru:
Ing. Jiřího SPIEGLA, bytem Příční 433, Chvalčov
členy kontrolního výboru:
Renatu FOJTÍKOVOU, bytem U Vesničky 611, Chvalčov
Bc. Miroslava JURÁŠKA, bytem Na Kamenci 476, Chvalčov
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 7. 11. 2018
RO projednala a rozhodla:
• schválit žádost ČZS-základní organizace Chvalčov o dotaci na provoz, údržbu
a dokončení rekonstrukcí areálu zahrádkářů na rok 2019 v celkové výši 35 tis. Kč.
• schválit žádost TJ Chvalčov, z.s. o dotaci na provoz, údržbu a podporu činnosti
mládeže v celkové výši 120 tis. Kč.
• schválit žádost Řeznictví a uzenářství Julius Filip na vyvěšení dvou reklamních
ploch do 1 m² na stožáry veřejného osvětlení za cenu 400 Kč/1 tabule do 1 m²/ 1
rok.
• schválit technické podmínky cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH
obce Chvalčov, které jsou zadány v dotační žádosti u MV v programu “Dotace pro
JSDH obcí 2018“.
• schválit žádost KVH Zlín – klubu vojenské historie, který žádá souhlas s přechodem svých členů přes Tesák se zbraněmi kategorie D.
• schválit aktualizovanou nabídku od firmy Jaromír Žurman v celkové výši
222 683,00 Kč (bez DPH) na vybavení elektronickým zabezpečovacím systémem, elektronickým protipožárním systémem a dodávkou ozvučení do KD
Chvalčov.
• schválit nabídku od firmy Axiom engineering, s.r.o. na zpracování projektu
a kompletní administraci žádosti na dotaci u MŽP v rámci fondu EU na revitalizaci
obecního sadu Pod Kozincem.
• schválit podání žádosti o dotaci na SZIF prostřednictvím MAS Podhostýnska
na nákup nákladní čtyřkolky pro JSDH obec Chvalčov v kategorii JPO III.
Předpokládaná částka na pořízení nákladní čtyřkolky včetně dalšího vybavení je
810 tis. Kč (vč. DPH).
• schválit nabídku od firmy KeyNet, s.r.o. na dovybavení KD dvěma vysílači WIFI
sítě za cenu 9 704,00 Kč (vč. DPH).
• schválit žádost o příspěvek pro Oblastní charitu BpH na rok 2019 v celkové částce
120 tis. Kč.
• zamítnout nabídku od firmy Raab computer, s.r.o. na dotační možnost pro úpravu
pokrytí veřejných prostor v obci WIFI signálem.
• pořídit od firmy QCM, s.r.o. softwarový balíček Prémium, který zahrnuje rozšíření
prostředí pro možnost zadávání nových povinných údajů vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Tento balíček bude pořízen
v době potřeby.
• schválit žádost Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 v celkové výši 80 tis. Kč.
• schválit návrh rozpočtu obce na rok 2019.
• schválit úhradu materiálových nákladů souvisejících s úpravami a vybudováním
pódia na výletišti Pod Kozincem v celkové částce 6 303,- Kč.
• stanovit sazbu za dlouhodobý pronájem obecního pozemku na 1,50 Kč/1 m²/1 rok
s platností od 1. 1. 2019.
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schválit zveřejnění žádosti o dlouhodobém pronájmu obecního pozemku č. p.
293/3 o výměře 297 m² pro manžele Černiákovy.
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
dopis Ministerstva spravedlnosti ČR z 5. 10. 2018, kterým byli radní obce obeznámeni s povinností zadání údajů do aplikace „Střet zájmů“ daných zákonem
159/2006 Sb., o střetu zájmů.
nabídkový položkový rozpočet na vodovodní přípojku do KD od firmy Proving,
s.r.o.
informaci od České spořitelny, a.s., že valná hromada odsouhlasila dle zákona
o obchodních korporacích přechod vlastnických práv minoritních akcionářů na
majoritního vlastníka. Obci budou odkoupeny akcie České spořitelny, a.s., za
odhadní cenu.
možnost podání dotace na Ministerstvo životního prostředí v termínu do 15. 10.
2019 na zřízení malé vodní plochy do výměry 1 000 m².

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 21. 11. 2018
RO projednala a rozhodla:
• schválit žádost firmy Mopre s.r.o. elektromontáže o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON distribuce, a.s., České Budějovice
u stavby s názvem “Chvalčov – kabel NN, obec“. Jde o položení kabelového
vedení k novému kabelovému pilíři – zajištění elektrické přípojky pro WC buňku
u Lesní tělocvičny.
• schválit žádost Základní a Mateřské školy Chvalčov o příspěvek na provoz na rok
2019 ve výši 1 650 tis. Kč.
• schválit návrh smlouvy SMV-2018-10-003488 s VAK Kroměříž a.s. na odběr pitné
vody pro WC u Lesní tělocvičny.
• schválit pořízení certifikovaného hliníkového žebříku s nosností do 120 kg pro KD
na Chvalčově za cenu 4 200,- Kč.
• schválit dodatečné elektroinstalační vybavení u WC Lesní tělocvična, jedná se
o instalaci přidružené přípojky s vlastním odpočtovým elektroměrem, realizuje
firma P-elektro za cenu 2 500 Kč.
• rozhodla, že administrací výběrového řízení na CAS – cisternová automobilová
stříkačka bude pověřen administrátor s výhodnější cenovou nabídkou, budou
osloveny dvě osoby.
• schválit žádost o příspěvek pro sdružení Andělé stromu života na svou činnost ve
výši 10 tis. Kč.
• schválit žádost firmy Mopre s.r.o. elektromontáže o uzavření smlouvy a smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON distribuce, a.s., České Budějovice
u stavby s názvem “Stavba Kokta svod kab do SS200 1030045043“ - položení
kabelového vedení NN k hranicím pozemku.
• dát ke zveřejnění střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 - 2022.
• schválit žádost o příspěvek pro Záchrannou stanici a Domu přírody Poodří
v Bartošovicích ve výši 1 500 Kč.
• schválit žádost Hospice u sv. Alžběty o proplacení částky 5 832 Kč za péči
o občana Chvalčova.
• schválit opravu místní komunikace v ulici Poutní v její dolní části, která je v havarijním stavu. Opravu provede firma MG–Construction s.r.o. za částku 18 340 Kč.
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rozhodla, že v rámci náprav majetkových nesrovnalostí v ulici Kroužky schvaluje,
aby obec učinila kroky k odkoupení části pozemku p.č. 316 v k.ú. Chvalčova
Lhota.
rozhodla o provedení opravy bytu č.1 v bytovém domě na ulici Školní č.p. 798.
schválit montáž žaluzií firmou pana Bílého do okna šatny pro hosty v KD.
schválit peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč pro Dětský valašský soubor Malá Rusava
z Bystřice pod Hostýnem.
schválit instalaci nové vodovodní přípojky do KD od firmy Proving, s.r.o. za cenu
74 294 Kč (cena vč. DPH).
RO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého jednání, bez výhrad.
pozvánku na slavnostní otevření babyboxu ve Vsetíně.
cenovou nabídku od firmy NVB line s.r.o. na opravu dolní části ulice Kroužky
za cenu 98 615 Kč.
oznámení firmy Altec International s.r.o. o zahájení geologických prací na hydrogeologickém průzkumném vrtu na pozemku p.č. 364/45 v k.ú. Chvalčova Lhota
u rekreační chaty e.č. 30.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v uplynulém roce byla investiční a údržbová aktivita podřízená dokončení druhé
etapy opravy kulturního domu. Opraven byl sál, jeviště, rolety, technické zázemí, bylo
provedeno celkové zateplení, nová elektroinstalace, nová fasáda, osvětlení, elektronické zabezpečení, ozvučení, odvětrání, opraveny byly vstupy, střecha, vodovodní
přípojka, sklepy, ústřední topení a řada ostatních drobností. Výsledek mohli občané
posoudit při adventní inspiraci a dalších společenských událostech.

Nová rada obce
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Nové zastupitelstvo

Další dokončenou stavbou uplynulého roku byla oprava interiérů ve školní budově. Zde bylo opraveno sociální zázemí, jídelna, družina, podhledy v suterénu, odpady, nová zdravotechnika.
Z dopravních projektů je hotová oprava prostranství před chalupou zahrádkářů
a ostrůvek při výjezdu z ulice Nové. Opraven byl povrch v ulici U Hřiště, poruchy
vozovky v ulici Nové a jiné drobné opravy.
Rovněž WC pro lesní tělocvičnu je dokončeno včetně infrastrukturních přípojek.  
Střecha na hospodářské budově školy byla provizorně opravena. Její rekonstrukce
byla z kapacitních důvodů přesunutá na příští rok.  Do oprav a údržeb obec celkově
investovala více než 17 milionů Kč.
Kromě toho obec zakoupila jeden rodinný dům v sousedství obecního úřadu a
zemědělské pozemky v hodnotě 600 tis. Kč. Proběhla další etapa směn, výkupů
a prodejů pozemků v rámci zpřesnění a odstranění majetkových nesrovnalostí.
Bohatý a úspěšný kulturní kalendář byl naplněn a rozšířen o oslavy stého výročí
státnosti a obnovení Chodníku Masarykových. Jednotka požární ochrany zůstává
spolehlivou složkou při řešení krizových situací. Základní a mateřská škola je stále
věrná své dobré pověsti. Sběrný dvůr je důležitou součástí obce pro systém nakládání a třídění odpadů. Převzatá pošta navázala bez problémů na obvyklý provoz.
Údržba obce probíhá převážně ke spokojenosti. Společenské organizace přiměřeně prosperují, většinou se jim daří práce s mládeží. Obec plní své závazky a do
nového období vstupuje opět bez dluhů.
Jistě, že ne všechno je dokonalé a ke spokojenosti všem. Obecním zaměstnancům a zastupitelům však nechybí snaha řešit podněty, náměty i stížnosti občanů.
Největší zásluhu na udržování obecní pospolitosti a dobré atmosféry mají nevtíravě
angažovaní občané.
Všem, kteří se zasloužili, děkuji za dobrou práci v roce 2018.
Ing. Antonín Stodůlka
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Jménem obecního zastupitelstva i zaměstnanců obce Chvalčova i jménem svým
přeji všem občanům a obyvatelům obce
radostné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví štěstí, úspěchů a pohody
v novém roce 2019.
Ing. Antonín Stodůlka

Vítáme mezi nás nové občánky:
Izabela CHMURČIAKOVÁ
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život …

Řady chvalčovských občanů opustili:
MOZOLOVÁ Augusta
VYSLOUŽILOVÁ Emilie

95 let
74 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Podzimní vítání občánků v naší obřadní síni
V sobotu 20. října 2018 se uskutečnilo v naší obřadní síni v pořadí již 33. vítání
nových občánků. Ke slavnostnímu obřadu se dostavilo 6 rodin se svými nejmenšími.
Místostarostka obce přivítala nejmladší chvalčovské občánky - Dominika
POŘÍZKA, Jasmínu JAKUBCOVOU, Hellen ZICHÁČKOVOU, Terezku TICHOU,
Saskii KVASNIČKOVOU a Mathiase ŠŤEPÁNA.
K důstojnosti slavnostního obřadu, který je vždy pro každou rodinu zvlášť, přispěl
dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné a nezbytný
hudební doprovod pana Petra Balgy. Všem účinkujícím patří upřímné poděkování.
Andrea Zábranská, matrikářka OÚ Chvalčov
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Mathias Štěpán

Saskie Kvasničková

Terezka Tichá

Hellen Zicháčková

Dominik Pořízek

Jasmína Jakubcová
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Diamantová svatba
Manželství je velmi složitý partnerský vztah, který vyžaduje
vzájemnou lásku, úctu, toleranci, pochopení a zodpovědnost.
Jen zřídkakdy jsme svědky toho, aby partnerský svazek dvou
lidí, kteří spojili své cesty sňatkem na celý život, skutečně po
celý život vydržel. Zdaleka ne všem manželským párům je
dopřáno oslavit zlatou či diamantovou svatbu.
V naší obci mezi ty šťastné, kteří v sobotu dne 13. října
letošního roku oslavili 60. let společného života, patří manželé
Jaroslav a Ilonie KOTASOVI.
Před šedesáti lety, dne 27. září roku 1958, spojili své životy v jeden společný a
ruku v ruce vykročili do časů dobrých i zlých. Ke krásnému životnímu výročí jim přišli
přát nejbližší příbuzní a přátelé.
K tomuto přání se připojujeme i my a přejeme manželům ještě mnoho pěkných
společných dnů, měsíců a let, mnoho zdraví, lásky, osobní pohody a radosti ze svých
nejbližších.

Manželé Kotasovi s místostarostkou obce Jiřinou Hurtovou.
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Zprávičky z KCR DOMINO
V Dominu jsou kroužky a pravidelné aktivity v plném proudu. Krásný podzim
uběhl jako voda a už jsme začali vytvářet svá dílka na výstavu Adventní inspirace.
S velkým zájmem se setkalo vánoční focení rodin. V těchto dnech se chystáme na
návštěvu Mikuláše. Jako poslední v tomto roce nás čeká vánoční besídka pro rodiče
dětí z miniškolky.
A co nás čeká v novém roce?
Každý den bude pravidelný program.
- v pondělí a ve středu KLUBÍČKO - cvičení rodičů s dětmi od 1 do 2 let
- ve čtvrtek dopolední výtvarný kroužek ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let
- v pondělí odpoledne výtvarný kroužek ŠIKULKA pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let
- v úterý odpoledne výtvarný kroužek TVOŘÍNEK pro děti od 3 do 6 let
- v úterý a v pátek dopolední MINIŠKOLKA pro děti od 1,5 roku do 3 let
Během zimních měsíců nás čekají tvořivé a pohádkové herničky.
Od února bude začínat nové Klubíčko - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku.
Bližší informace ráda podám na tel. 604 305 055, nebo na elen.egerova@idomino.eu
S přáním krásně prožitého vánočního období i dobrým vstupem do nového roku
2019
Elen Egerová

Zprávy ze stacionáře
Dobrý den, chtěla bych vás informovat o činnosti klubu Aktivity. V říjnu jsme zahájili již 5. rok naší činnosti.
„Aktivity“ pořádáme pro aktivní seniory, kteří mají zájem scházet se s vrstevníky, trávit dopoledne při zajímavých rukodělných činnostech, besedách, přednáškách nebo cvičení. Setkáváme se každé úterý v 9:00 hod v Denním stacionáři ve
Chvalčově.
V loňském roce jsme zavedli každé první úterý v měsíci besedy s názvem
Cestování prstem po mapě. Tento způsob přiblížení krásy koutů naší země i celého
světa za pomoci promítání fotek s komentářem byl úspěšný. Proto pokračujeme
a hned 2. října jsme si popovídali o pohoří Jeseníky, Pradědu a Priessnitzových
lázních. Zážitky z tohoto pohádkového prostředí jsme měli skoro všichni, debata se
tedy příjemně protáhla. Listopadové cestování nás vedlo po stopách starých fotografií až do italského Kaldonaca. Mgr. Pavel Malének nám vyprávěl zajímavý příběh
nalezeného fotoaparátu s nevyvolaným filmem, který obsahoval materiály k téměř
detektivnímu pátrání. Dozvěděli jsme se tak o historii italských uprchlíků za 1. sv.
války nebo o památníku, kde jsou pohřbeni daleko od své vlasti. Těšíme se na další
setkání před Vánocemi a povídání o betlémech.
Ve výtvarném ateliéru jsme zavzpomínali na zapomenuté techniky barvení látek a
vyzkoušeli jsme si batiku voskem, která nám nejvíce připomínala oblíbený modrotisk.
Také jsme nezapomněli na výzdobu a před adventem si za pomoci klubíček a sušené
kůry „vykouzlili“ svícny. Vážně se nám povedly.
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Poslední úterý v měsíci říjnu jsme si stejně jako celá republika připomněli jejích
100 let. V žádném případě jsme význam tohoto výročí nechtěli zlehčovat, ale přizpůsobili jsme si dopoledne po svém. Jako základ jsme použili deskovou hru a otázkami,
které nás provedly postupně celou historií až k současnosti a prověřily vědomosti.
Našimi hosty byli tentokrát 23. října pan Zdeněk Sedlář a 27. listopadu paní Mgr.
Jana Tichá. S panem Sedlářem jsme si společně připomněli účinky medu na lidský
organismus. Chléb s máslem a medem jsme zapili bylinkovým čajem a se zaujetím
poslouchali odborný výklad proložený celoživotními zkušenostmi. Výběr tématu
v tomto období byl opravdu víc než vhodný – připomněli jsme si totiž, jak jednoduše
a rychle dodat tělu energii. Moc děkujeme. A paní Tichá, která pracuje ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, nám připomněla význam zimních svátků. Při promítání fotografií z akcí nejen ve Valašské dědině se spustila vlna vzpomínání všech zúčastněných na dětství i vyprávění babiček. Společné povídání na toto
téma je vždy velmi příjemné a pohladí na duši. Proto děkujeme p. Mgr. Tiché, že nám
tyto pocity navodila svým poutavým vyprávěním.
Bylo nám celé dopoledne v naší kavárničce příjemně. Při odchodu jsme si vzájemně popřáli, aby se společná spolupráce i sdílení příjemných pocitů staly běžnou
součástí každého dne.
Děkujeme všem za jejich přízeň, Obci Chvalčov za podporu a spolupráci a zvlášť
paní Jiřině Hurtové za velký přínos pro naši organizaci.
Vladimíra Procházková

Denní stacionář pro seniory Chvalčov

program „AKTIVITY“

Leden 2019

8. 1. cestování Prstem po mapě - virtuální cestování
Protože se nám společné povídání o zajímavostech ve světě zalíbilo, budeme i tento
rok pokračovat. Tentokrát o Vietnamu s šéfredaktorem časopisu Příroda Markem
Teličkou. Je vítán každý, kdo rád poznává nová místa.
15. 1. pohyb po Vánocích…
Není pravda, že cvičení musí být namáhavé a nudné. Společně nacházíme možnosti, jak si tuto zdraví prospěšnou činnost ještě více zpříjemnit a procvičit i bránice.
Přijďte se s námi protáhnout a zasmát.
22. 1. kavárnička – a zase ta zdravá strava
Přijďte se inspirovat a hlavně ochutnat zdravé i chutné saláty.
29. 1. Taneční hudba a plesová sezona
- vystoupení žáků ZUŠ Bystřice pod Hostýnem pod vedením MgA. Magdy Čáslavové.

Únor 2019

5. 2. cestování Prstem po mapě
12. 2. dopolední kavárnička - procvičíme si svoje znalosti o přírodě
19. 2. Výtvarný ateliér - příprava na masopust
26.2. dopolední kavárnička - společenská hra
15

Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Vánoce a především přípravy na svátky společné radosti a pohody jsou opět
tady. Předvánoční chystání by však nemělo být jediné, čeho bychom si měli užívat
v plné hojnosti. Ve větší míře by to měly být společné chvíle se svými dětmi, přáteli
a nejbližšími. Například podniknout výpravu do zimní přírody, pozorovat hejna vran,
krásnou slunečnou nebo možná i šedivou oblohu, klouzat se, sáňkovat a radovat se
z toho, jak je náš svět barevný a pestrý, učit se ho tak vnímat, odpočívat a nabírat
nové síly. Tak jako děti z naší mateřské školy, které již prožily čtyři měsíce s novými
kamarády v novém prostředí…

Kloboukový den

Větrníkový den
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Máme za sebou:
• Polodenní výlet na Troják na
rozhlednu Marušku
• Praxi studentky 4. ročníku
Střední pedagogické školy
v Přerově Sarai Mošťkové
• Hudebně výtvarnou dílničku
v Základní umělecké škole
v Bystřici p. H. (Sluníčka)
• Keramiku s panem Švehlíkem
• Návštěvu Filharmonie Bohuslava Martinů (Sluníčka)
• Kloboukový den ve spolupráci s rodiči
Projektový den –To je ale paráda, hrajeme si na hada.
• Divadelní představení „Nosáčkova dobrodružství“ ve SP Sušil v Bystřici p. H. (Sluníčka)
• Větrníkový den na podporu dětí s cystickou fibrózou
• Účast na výstavě Adventní inspirace v novém KD ve Chvalčově
• Čertovský den
• První projektový den s názvem „To je ale paráda, hrajeme si na hada“
• Vánoční koncert v Základní umělecké škole v Bystřici p. H. (Sluníčka)
• Vystoupení na Mikulášském odpoledni v KD
• Představení „Pohádka z pařezové chaloupky“ v Bystřici p. H. (Sluníčka)
• Posezení u vánočního stromečku
• Divadelní představení „Vánoční pohádka“ v MŠ
Máme před sebou:
• Divadelní představení pana Taraby O chytré princezně
• Maňáskové pohádky ve školce

Čertovský den
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Hudebně vzdělávací pořad Kouzelný zvoneček
Druhý projektový den „Mámo, táto, já bych jed!“ z oblasti zdravé výživy ve spolupráci s Ing. Lenkou Kalužovou
Hudebně národopisný program
…a mnoho dalších aktivit

Přejeme všem krásné, klidné, ve zdraví prožité Vánoce, abyste se během svátků
sešli s lidmi, které máte rádi a ať zdraví, láska a spokojenost jsou Vám nablízku
po celý příští rok 2019.
Za kolektiv učitelek
Veronika Miškayová

Základní škola
Zdá se to být jen před malou chvilkou, co jsme plni očekávání a předsevzetí
zahájili nový školní rok, avšak krásný teplý podzim vystřídalo mrazivé počasí a my už
máme za sebou první prázdniny – podzimní, první čtvrtletní účtování našeho snažení
a spoustu zajímavých zážitků.
Na konci října jsme si prohlédli tradičně vkusnou a poučnou výstavu ovoce, zeleniny a květin na Chalupě zahrádkářů.
Navštívili jsme koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Tentokrát jsme
měli možnost zaposlouchat se do hudby vídeňských klasiků - J. Haydna, W. A.
Mozarta a L. van Beethovena. Nádherný sál kongresového centra všechny nadchl
společně s precizním výkonem hráčů orchestru. Některé z dětí si dokonce zkusily
dirigovat orchestr, a tak ostatní mohli vidět, že to není úplně jednoduché.
Žáci 2. třídy se zúčastnili 1. části preventivního programu s názvem Hasík. Kdo
to jsou hasiči, co je jejich práce, jak poznáme hasiče, jak se hasiče nebát, co je to

Turnaj v miniházené
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Mikulášská besídka
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bezplatná linka tísňového volání,
v čem je nebezpečí zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně
nahlásit požár, co dělat, když na
mně hoří oblečení a jaké jsou
zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách- to byla témata prvního setkání dětí s dvěma
profesionálními hasiči –instruktory z holešovského hasičského
záchranného sboru.
Naši prvňáčci byli pasováni na
čtenáře. V knihovně v Bystřici pod
Hostýnem splnili všechny úkoly,
které pro ně připravily paní knihovnice společně s paní učitelkou. Za odměnu dostali své nové
Slabikáře. Dětem se v knihovně
moc líbilo a proto ji navštívili ještě
Mikulášská besídka
začátkem prosince spolu s kamarády z druhé třídy.
Žáci druhého a pátého ročníku se v rámci hodin tělesné výchovy pod vedením
trenéra házené pana Lišky připravovali na Mikulášský turnaj v miniházené, který se
konal opět ve sportovní hale v Bystřici pod Hostýnem. Chlapci z 5. třídy vybojovali
6. místo a děvčata 4. místo. Druháčci v napínavém souboji o 1. místo nakonec podlehli týmu ZŠ TGM a obsadili krásné 2. místo.
Přesto, že sluníčko mnohdy ještě pálilo do oken, připravovali jsme se na Adventní
inspirace, abychom mohli opět přispět výtvarnou výzdobou a pěveckým vystoupením.
5. prosince jsme se společně s dětmi z mateřské školy a rodiči sešli v krásně
opraveném kulturním domě, kde jsme uspořádali tradiční mikulášskou besídku. Děti
předvedly svá pečlivě nacvičená vystoupení, která bedlivě sledoval Mikuláš, čerti
a andělé. Ti rozdali všem dětem nadílku, kterou připravily maminky z Klubu rodičů
pod vedením paní učitelky V. Miškayové.
Ještě před Vánocemi nás čeká pěvecké a hudební vystoupení v Domovince,
vánoční besídky ve třídách a Vánoční muzicírování, kde se představí zpěváci a
muzikanti s písničkami a hudebními skladbičkami s vánoční a zimní tématikou. A na
co se všichni určitě těší nejvíc? Přece na vánoční prázdniny.
Alena Konečná
A vánoční citáty k zamyšlení…
Že jsi dospěl, víš v době, kdy se žádná z věcí, co si přeješ najít pod stromečkem,
nedá koupit v obchodě.
a k pobavení…
Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní, nikdy neviděl muže balit dárek.
Za všechny děti a zaměstnance chvalčovské školy Vám přeji klidný advent
a krásný vánoční čas.
Zdeněk Hnila
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Různé
Akce ve Chvalčově v KD
12.1. 2019
25. 1. 2019
27. 1. 2019
  9. 2. 2019
16. 2. 2019
  2. 3. 2019

Hasičský ples
Školní filmový ples
Divadelní představení
Dětský karneval
Myslivecký ples
Masopust

Tříkrálová sbírka 2019
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem se i tentokrát zapojí do této největší sbírky a vyšle skupinky koledníků do centra města 2. a 7. ledna, do ulic města a do
okolních obcí ve dnech 4. a 5. ledna 2019.
Posvěcenou křídou napíší na dveře domů zkratku požehnání pro rok 2019
K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B †.
Úspěch celé akce závisí nejenom na těchto dobrovolnících, ale i na štědrosti
dárců.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a ostatním potřebným občanům především v našem regionu. Je
to formou podpory charitních služeb, které těmto občanům naše Charita poskytuje.
V roce 2019 plánujeme využít prostředky Tříkrálové sbírky opět na podporu provozu a vybavení střediska charitní ošetřovatelské služby – domácí zdravotní péče,
abychom byli připraveni poskytovat v našem regionu domácí hospicovou péči.
Děkujeme za všechny lidi v nouzi u nás i v zahraničí, kterým budeme moci poskytnout péči i za zaměstnance, kterým se zkvalitní pracovní prostředí.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
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Adventní inspirace

Kulturní rubrika

A je to tady. Po dvou měsících pilné práce a příprav jsme vyrazili na první vystoupení. To se letos odehrálo na novém místě - v kulturním domě na Chvalčově. Velmi
nás potěšilo pozvání na Adventní inspirace 2018 a plni očekávání jsme na Chvalčov
vyrazili autobusem v sobotu 24. listopadu v pravé poledne. V kulturním domě už
na nás čekala paní Naďa Sedlářová, které nás nejen přivítala, ale zajistila nám vše
potřebné. V milé a radostné atmosféře se nám zpívalo moc pěkně. O to více, když
jsme v sále uviděli mnoho známých tváří - rodičů, kamarádů, kolegů. Na všechny děti
čekaly krásně připravené dárkové balíčky, paní učitelky potěšila darovaná kytička.
Potom už si každý mohl projít celý kulturní dům s velkým množstvím různých stánků
a nechat se vánočně inspirovat. Vážená paní Sedlářová, opravdu se nám u vás líbilo
a za vše moc děkujeme.
Mgr. Gabriela Kovářová
Článek ze školního webu 3. ZŠ Holešov o vystoupení DPS Plamínek

Adventní inspirace
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Adventní inspirace

Zdravíme Vás, paní Sedlářová, zapomněly jsme napsat do knihy. I když jsme už
v důchodu, máme tady pohodu. Našly jsme si zde díky Vám své přátele a je nám
hned vesele! Vždyť přátelství je součást lidského štěstí! Vám všem velké díky děvčata
z Dřevohostic. Snad Vás to po tom velkém shonu aspoň trošičku potěší.
Ještě jednou děkují
Mikešová a Jarošková
Slova zúčastněných hovoří za vše. Mou milou povinností tak zůstává poděkovat
všem, kteří se na letošních adventních inspiracích podíleli.
Především paní Nadě Sedlářové. Dále pak celému týmu spolupracovníků: Ludmile
Janečkové, Magdě Targošové, Boženě Měchurové Studené, Jitce Dostálové, Mirovi
Švábovi, Pavlovi Pávkovi, Daniele Ostatkové, Lence Janečkové, Jiřímu Válkovi,
Václavu Stodůlkovi, Josefu Janečkovi, Lence Mikalové, Lukáši Targošovi, Kláře
Sedlářové, Martině Krejčí, Petře Švábové, Alici Charvátové, Michaele Juráškové,
Jitce Novákové s týmem kolegyněk ve Tvořeníčku, místním technickým službám, a
Obecnímu úřadu Chvalčov za podporu celé akce.
Jitka Dostálová
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Podivný showbyznys
aneb cesta do hlubin pop-music čs. normalizace,
tak zněl název setkání s hudebním publicistou Pavlem Klusákem, které se uskutečnilo 26. 11. na půdě ZUŠ v Bystřici pod
Hostýnem.
Pravda, nesešlo se nás mnoho, ale pan
Klusák situaci komentoval pozitivně: „To
jsem ani nečekal, že v pondělí na besedu
tohoto druhu přijde tolik lidí.“
Vůbec jsem netušila, co mohu od besedy
očekávat a s obavou, zda to nebude trochu
nuda, jsem se usadila do křesla. Nebyla to
nuda! Naopak. Pan Klusák byl naprosto perfektně připravený a skrze ukázky hudebních
„skvostů“ jsme se ponořili do normalizační
doby a měli možnost uvidět tehdejší hudební scénu v nových souvislostech. Pochopila
jsem, jak chytrým způsobem se manipulovalo s lidmi skrze hudbu. Texty nebyly
tvořeny ze samých lží, které by byly snadno
prokouknutelné. Byl to kokteil pravdy a
lži namíchaný do melodických tanečních
rytmů. Živě jsem si vybavila vzpomínky na
vesnické zábavy, na kterých jsme hulákali
Pavel Klusák
texty písní, a vůbec se nezabývali jejich
obsahovou částí. Prostě nám to nedocházelo. A to byl také záměr. Působit na podvědomí mladých lidí. Umění je nadpozemský
fenomén, který má neuvěřitelnou moc. Dokáže stáčet určitým směrem lidské myšlení
a cítění v masovém měřítku.
Zajímavý byl také pohled do hudební scény současnosti a možné perspektivy,
kudy se bude hudební tvorba ubírat v budoucnosti. Jako v každém odvětví lidského
konání se i tady nemůže nepromítnout rozmach různorodých technologií. Pomalu
končí éra velkých zpěváků a hvězd. Do hudebního nebe odchází osobnosti s nezaměnitelným hlasem a image. Bude lidský projev nahrazen roboty či hologramy?
Například v Japonsku se celkem běžně konají koncerty, ve kterých je zpěvačka
nahrazena hologramem. Pro mě je to velice smutná vize. Jelikož jednou nohou stále
stojím v minulém století minulého tisíciletí, vyrovnávám se jen stěží s představou, že
lidský projev zcela nahradí počítače. Že umění velikánů, jakými byli např. Freddie
Mercury, Aretha Franklin, Whitney Houston nebo Leonard Cohen, bude nahrazeno
mixem zvuků. Že energie lidského hlasu, u kterého vás mrazí a vstávají chlupy na
těle, bude definitivně pryč. Tak jako ve všem jsme i v hudbě na hraně. Staré pomalu
končí a nové se hledá, třídí, usazuje. Nebudeme sýčkovat. Pořád existuje příroda
a ta nás jako vždy může zachránit. V závěru besedy nám pan Klusák pustil hudbu
nasnímanou ze dna oceánu, projev ryb, tuleňů, podmořské hudební scény. A to bylo
tak nádherné. Stačilo zavřít oči a být tam. Tak uvidíme.
Děkuji Okrašlovacímu a zábavnímu spolku z Bystřice pod Hostýnem za zprostředkování příjemného setkání, panu Klusákovi za rozšíření obzoru.
Jitka Dostálová
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Listopadový „čaj o páté“
Sbor pro občanské záležitosti si opět připravil pro chvalčovské seniory předvánoční posezení s hudbou. Konalo se ve velkém sále kulturního domu, který je nově
opravený. Vánoční atmosféru nám dělala krásná výzdoba stromků a vyřezaného
betlému. Měli jsme možnost si prohlédnout zrekonstruované prostory v zákulisí
(šatny, pódium…).

K tanci a poslechu nám hrálo duo Jindra a Líba, na závěr jsme si zazpívali koledy
a krásně se připravili na advent. Děkuji všem, kdo nás přišli podpořit a budeme se
těšit opět na jaře.
Za celou komisi přeji krásné, pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Anna Adámková

Vrátit Paseky do hry

Vaše příspěvky

Na Chvalčově se nachází několik míst, kde lidé před pár desítkami let trávili společně volný čas, která ale postupně vlivem různých okolností pozbyla svého účelu.
Z Matúšku je postupně odstraňován bývalý lyžařský vlek, hřiště bývalého lesnického
učiliště je nevyužité, na Pasekách se už v zimě nebruslí.
Někoho vzpomínky na doby minulé dovedou i k úvaze, jestli určitému místu nelze
vrátit jeho dřívější účel. Právě tak se to stalo v případě Pasek.
V posledních desetiletích se to místo několikrát proměnilo – v polovině minulého
století byly údajně Paseky bezlesím, zdejší louky se využívaly k sušení sena a jako
pastviny. Později zde vyrostly stromy a na nezalesněné ploše bylo zbudováno hřiště
na volejbal a tenis, na tůňce se bruslilo, přírodní sportoviště byla osvětlena pro noční
využití. Od přelomu tisíciletí se sportoviště přestala využívat a prostor postupně
zarůstal náletovými dřevinami.
25

Několik lidí si ale na „sportovní éru“
místa dobře pamatuje a rozhodlo se
Paseky opět „vrátit do hry“. „Pro mě
je to srdeční záležitost, my jsme tam
vlastně strávili mládí. Na Paseky jsme
chodili pořád. Přišel jsi tam v pátek
nebo v sobotu a bylo tam plno. Buď se
hrál volejbal, nohejbal, tenis, opékaly se
špekáčky,…“ říká Honza Blažek, který
se spolu se „skupinkou nadšených čtyřicátníků“ pustil zhruba v roce 2013 do
renovace zchátralého místa.
Zbavili hřiště náletů, částečně vyrovnali jeho plochu, znovu napnuli síť na pozvolna rezivějící sloupy. U tůňky sestavili
posezení kolem ohniště s malým roštem na opékání. Už teď se na vyklučeném plácku občas sejdou, zahrají si volejbal, posedí u ohně.
„Je to krásné místo, děcka zapomenou na telefony a hrají si v lese,“ pochvaluje si
Honza. Rád by spolu s přáteli ještě o něco více srovnal povrch hřiště, vysel a udržoval tam trávník. Jestli se bude dát i bruslit, záleží na dostatku vody. I proto pročistili
tůňku od vzrostlých travin a rákosu a upravili zanesený přívod vody z blízkého prameniště. Zatím ale nepočítají s tím, že by se zde obnovili osvětlení.
Renovace plácku na Pasekách je zdá se ve shodě i s ochranou území coby
přírodní památky s výskytem vzácného čolka velkého. „ Údržba přírodní památky
spočívá v likvidaci náletových dřevin z plochy, především v okolí tůněk, a citlivém
odstraňování porostů rákosu a sedimentů z větší tůňky tak, aby bylo dosaženo celkového zlepšení stavu biotopu,“ píše se na webu věnovaném přírodním památkám
Zlínského kraje (viz odkaz níže).
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„Na jaře bych chtěl udělat akci na vyčištění prostoru kolem rybníčku. Jsou tam
papíry, plasty, stará hadice… Takovou uklízecí sobotu. Navíc je tam černá skládka,
kterou by bylo potřeba odstranit.“ Pokud se vám tedy aktivity na Pasekách zamlouvají, můžete se na jaře připojit. Parta nadšených čtyřicátníků vás jistě ráda vezme
mezi sebe bez ohledu na váš věk.
(O Pasekách coby přírodní památce si můžete více přečíst na https://nature.
hyperlink.cz/chvalcov.php)
Pavel Kubaník

Nadšenci z Pasek
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Přípravy na Vánoce
Znáte pořekadlo "Řekni mi, co čteš a já ti povím, jaký jsi"? Tak dnes to na chvilku
pozměním: "Řekni mi, jak se chystáš na Vánoce a já ti povím, jaký jsi."
Ráda pozoruju lidi, zajímá mě, jak uvažují, co dělají a proč to asi dělají. A teď si
všímám, jak se připravují na Vánoce a co pro ně vánoční svátky znamenají. Proč je
pro někoho důležité to a pro jiného tamto.
Samozřejmě jsou i tací, kteří by tuto dobu nejradši přeskočili a mají k tomu jistě
své závažné důvody. Ale to by bylo na jiný článek, který by byl asi hodně smutný.
Spoustu let jsem hledala způsob, jak si užít klidné svátky a přitom mít perfektně připravenou výzdobu, dárky, potravu, sebe... Nadlidský výkon! Jisté je, že čím
náročnější představa, tím složitější příprava. A tam, kde není nadbytečné očekávání,
nebývá ani zklamání. Proto raději volním ve svých představách i požadavcích a snažím se, aby to chystání bylo víc o zábavě než o povinnostech. Abychom se vůbec
stihli těšit.
Někoho baví nákupy a rád a s velkou odvahou se nacpe do už přecpané
Vaňkovky či Šantovky, jiného zase živí plány, jak se sejde blízká rodina u jednoho
stolu s milionem nejrůznějších dobrot rozmanitých chutí. A pro křesťany jsou Vánoce
symbolem znovuzrození a naděje pro věčný život. Jedno mají všichni společné,
a to je to těšení se a v případě dětí je to TĚŠENÍ. Každý to máme jinak, a když se
někteří radují z kopy dárků, jiným stačí ke štěstí, že je čeká pár dnů volna. Všechno
je možné, všechno je v pohodě. I obchodníci se těší a jejich splašené reklamy nám
to předvádějí už od října. I na to jsme si zvykli. Jenom se mi nepozdává, jak se to
v poslední době všechno míchá dohromady. Už v listopadu se mnohde rozsvěcuje

Betlém z Adventních inspirací zhotovili žáci SŠNO B. p. H.
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vánoční strom současně s Ježíškem v jesličkách a přizve se k nim i čert s Mikulášem
(nebo Santou?). Tradice netradice, ať to pěkně sviští a odsýpá. Ano, času je málo,
tak se to spojí a že v tom mají děti zmatek, to už nemusí nikoho zajímat. A na takový
galimatyáš já si asi zvyknout nechci.
Proto až budu zapalovat na adventním věnci první svíčku "Naději", budu si přát,
aby ty příští vánoční přípravy byly nejenom klidnější, ale hlavně méně popletené.
Protože méně bývá více. A to platí i před Vánoci.
Radka Trňáková

Slohové práce dětí
Na základě poznatků o Měsíci získaných v hodinách přírodovědy a čtení měly děti
vymyslet krátký vědeckofantastický příběh o výletu na Měsíc.
Výlet na Měsíc
Jednou ráno jsem se podíval do poštovní schránky. Mezi letáky byl dopis s mým
jménem. V dopise jsem se dočetl, že jsem vyhrál cestu na Měsíc. Na druhý den jsem
měl čekat přesně v poledne před vstupem na pražské letiště s tímto dopisem v ruce.
Celé to znělo divně, ale byl jsem zvědavý, a proto jsem se rozhodl odjet.
Dorazil jsem na letiště do Prahy a tam stál můj kamarád Jirka s dopisem v ruce.
Pochopil jsem, že letíme spolu. V dopise taky stálo, že máme čekat na pána v černém klobouku. Ten nás zavedl do letadla, které letělo na raketovou základnu, ze
které jsme startovali.
Ani nevím, jak dlouho jsme letěli. Celou cestu jsme si povídali o tom, jaké to tam asi
bude. Po přistání na Měsíci jsme vystoupili ve skafandrech z naší rakety. Kolem nás
bylo plno měsíčního prachu a měsíčních kamenů. Pomalu jsme se vznášeli a prohlíželi si tu krásu kolem. Za jedním z těch kamenů se něco pohnulo. MIMOZEMŠŤAN!
Polekali jsme se, ale chtěli jsme se s ním seznámit. Pomalu jsme šli dál a on šel za
námi. Usmíval se. Pochopili jsme, že nám nechce ublížit. Začali jsme si s ním povídat
a s velkým překvapením jsme zjistili, že mluví česky! Jmenoval se Hubert a na Měsíci
neměl žádného kamaráda. Ukázal nám na Měsíci hodně krásných míst. Ani se nám
nechtělo vracet zpět. Vyměnili jsme si s Hubertem telefonní čísla a pozvali jsme ho
na oplátku na návštěvu k nám. Přistáli jsme na Zemi plni zážitků.
A co to najednou slyším? „Davi, vstávej!“ Byl to bohužel jenom sen. Ale krásný,
ne?
David Chlápek, 5. třída
Vesmírný červ
Budu vám vyprávět příběh. Celé to začalo tím, že mi můj bohatý strejda koupil
výlet na Měsíc (jsem totiž blázen do vesmíru). Byl jsem z toho celkem překvapen,
protože v raketě jsem ještě nikdy nebyl. Ale přesto jsem byl velmi rád.
Uplynul měsíc a mělo se jet. Věci jsem si nabalil podle instrukcí, které byly na tom
papíře, co mi strejda dal. Také tam bylo napsané, že se mnou poletí dva kosmonauti
Tom a Harry. Jeli jsme na letiště a odtamtud letěli na francouzskou základnu. Tam
nás čekali ti dva kosmonauti. Poté, co mi dali instrukce, jak se mám za letu chovat,
jsem se rozloučil s rodiči a nasedl do rakety. Jak začala raketa startovat, měl jsem
husí kůži. Řekli mi, že na Měsíc poletíme zhruba dva dny.
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Po dvou dnech strávených v raketě jsme tam konečně byli. Byla to krása, vidět
Měsíc takhle zblízka. Jak jsme vystoupili z rakety, připadal jsem si mnohem lehčí.
Na Měsíci je totiž všechno šestkrát lehčí. Měli jsme tam strávit tři dny. Harry mi řekl,
že do budoucna se plánuje postavit na Měsíci skleníky, kde se budou pěstovat rostliny. Doufal jsem, že potkám mimozemšťany. Uběhl druhý den a pořád jsem žádné
neviděl. Nakonec jsem to vzdal a chtěl jsem si z Měsíce odvézt nějaký suvenýr. Vzal
jsem si sáček a šel jsem si najít čistý měsíční prach. Po únavném hledání jsem našel
důlek, ve kterém bylo plno divných kuliček, které vypadaly trochu jako vajíčka nějakého hmyzu. Pár jsem si jich dal do sáčku a šel jsem je ukázat Tomovi a Harrymu.
Když jsem došel, tedy spíš doskákal k raketě, rychle jsem kluky zavolal. Byli z toho
úplně vyjevení. Prý jsem našel život na Měsíci. Chvíli jsme to zkoumali a pak jsem
si všiml, že se ten sáček trochu hýbe. Hrábl jsem do něj a vytáhl jsem takový slizký,
malý, tlustý provázek. Chvíli jsem si to prohlížel a pak jsem usoudil, že to je nějaká
žížala. Běžel jsem to Tomovi ukázat. Byl z toho ještě víc vyjevený než z těch vajíček.
Připravili jsme se k odletu, abychom náš nález mohli ukázat vědcům.
Pobyt ve vesmíru jsem si hodně užil. A také jsem se těšil, jak se budu ve škole
chlubit, že jsem skočil dvacet metrů.
Jirka Kocvrlich, 5. třída

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

Řeči Masarykovy rozletěly se do světa a vykonaly své. Obžalovaní byli sice
odsouzeni, vyšší soudní instance ale rozsudek zrušila a bylo nařízeno nové vyšetřování. K dalšímu procesu nedošlo, neboť císař nařídil dne 10. listopadu 1910 trestní
řízení zastavit. Masaryk o procesu řekl, že mocní v Budapešti a Záhřebu zneužili
koruny a že obžalovaným se nedostalo spravedlnosti za nevýslovná utrpení, nýbrž
milosti, která byla pro ně urážkou. Masaryk po tomto svém vítězství se stal doslova
miláčkem Jihoslovanů a bezděčně si tak vytvořil předpolí pro úzkou poválečnou
spolupráci Československa a Království SHS (Srbů, Chorvatů, Slovinců). Po tomto
procesu následovaly ještě dva procesy související. Ve Vídni stál před soudem historik dr. Friedjung, který uveřejnil článek, v němž obvinil řadu Srbů z království, že tvořili
spiknutí proti Rakousko – Uhersku a že Bělehrad je spikleneckým centrem. Friedjung
se odvolával na to, že má dokumenty přímo od následníka trůnu. Zjistilo se, že šlo
opět o podvrhy, které tentokrát nedodával policejní špicl, ale dokonce sám rakouský
vyslanec v Bělehradě a jeho úředníci. Friedjung nakonec svá tvrzení odvolal. Tento
proces, v němž Masaryk řídil kroky žalobců, již pozvedl Masaryka na ochránce pravdy a takto jej prostřednictvím tisku poznala celá Evropa. Dohrou celé záležitosti byl
třetí proces proti Vasičovi v Bělehradě. Vasič byl odsouzen do káznice na pět let za
pomoc hraběti Forgáchovi při výrobě padělků, k čemuž se přiznal.
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Neslouží ke cti tehdejším českým
politikům ani českému tisku, že senzační
Masarykova vítězství jen neradi přiznávali
nebo je zeslabovali a poukazovali na to,
že Masarykovi šlo více o vlastní reklamu a
popularitu, než o záhřebský spor, v němž
jeho svědectví z druhé ruky nemělo mít
význam ani váhu. Možná, že to je jedním
z důvodů, proč se dnes o této Masarykově
činnosti u nás vůbec nehovoří. Musely
přijít novinářské hlasy ze zahraničí, které
viděly Masarykovu činnost zcela jinak, aby
se Masarykovy zásluhy objevily ve světle
pravdy a on pronikl do povědomí významných evropských politiků, což mu usnadnilo v pozdějších válečných letech činnost.
Redaktor prestižních londýnských Timesů
Wickham Steed napsal pro své čtenáře tento článek: „Zatím objasnil profesor
Masaryk soudu postavení Slovenského
Jugu jako studentského spolku. Dokázal
rozborem neobratnost padělků. Dovodil,
že srbská otázka není jen věcí Rakouska
– Uherska, nýbrž otázkou evropského
zájmu a na základě rozsáhlého osobního
šetření popřel, že by se na rakousko –
uherském území byla děla nějaká placená
srbská propaganda. Jeho statečný odpor
proti celé tendenci procesu a proti rakousko – uherské politice, kterou tento proces
ilustroval, ukázal znovu, že Masaryk měl
v Rakousku – Uhersku nejvíce vyvinutý
občanský smysl. Zvýšil jím také mravní
váhu, kterou získal po slovanském světě
již dávno před tím svými přednáškami na
české universitě v Praze. Na mne záhřebský velezrádný proces i Friedjungův proces a pozdější přiznání padělatele Vasiče
působily ohromně.“
V průběhu světové války pak poskytl Steed ve svých novinách Masarykovi
velký prostor pro tlumočení jeho myšlenek.
Obdobně oslovil Masaryk i další zahraniční novináře, např. Roberta Williama
Seton-Watsona a Ernesta Denise, kteří
mu později poskytli obdobnou podporu.
Ernest Denis poslal do Prahy po procesu dopis tohoto znění: „V poslední době
si Masaryk znova dobyl mravní vlády nad
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Heinrich Friedjung

Wickham Steed

dušemi – a ta čest úspěchu náleží mu úplněji – při procesu záhřebském. Sám – nebo
skoro sám – dovedl svým stejně obratným,
jako statečným pátráním rozmetati sestrojené důvody zpronevěřilých a omezených
diplomatů. Tehdy – jeho zásluhou – malý
český národ stál veliký a vznešený před
celým světem. Je vidět, že rod Husův,
Komenského, Palackého a Havlíčkův dosud
nevymřel. Aktivní Masarykova podpora ze
strany shora jmenovaných novinářů, s nimiž
Masaryk začal spolupracovat již při svém
pobytu v Holandsku v září 1914, a také
společenské postavení generála Štefánika
ve Francii způsobily, že Masaryk se ve
válečných letech mohl dostat do bezprostřední blízkosti nejvyšších politických představitelů Francie a Velké Británie a s nimi
jednat o dalších osudech národů budoucího
Československa.
Judr. Josef Kramář (2. část)

Zprávy JSDH

R. W. Seton-Watson

Chvalčovští hasiči

V letošním roce jsme k 1. 12. 2018 zasahovali u 25 mimořádných událostí.
Konkrétně u 16 požárů, 17 technických zásahů, jednoho požárního taktického cvičení a jednoho planého poplachu. Z těchto zásahů bych mezi nejnáročnější zařadil
odstraňování popadaných stromů po silném větru v katastru obce Chvalčov-Hostýn,
Troják, Tesák dne 18. 3. 2018. Další náročný zásah byl 10. 9. 2018 při požáru
v Čepru v Loukově. Dále pak požár uskladněných štěpků v bývalém družstvu ve
Chvalčově, kde jsme bezmála strávili celý víkend 14 – 15. 9. 2018.
Rád bych zde odpověděl na častý dotaz proč pořád houká siréna? Však vám
chodí sms zprávy o události, tak proč mne zase budíte?
Hořící dům, požár lesa, větrná smršť, či pomoc s transportem pacienta je pro každého člověka velmi svízelná situace, ve které zoufale očekává pomoc. Jde o minuty
a my dobrovolní hasiči spěcháme do zbrojnice, abychom se co nejdříve dostali na
místo neštěstí. V takové chvíli se nemůžeme spoléhat na svolávání pomocí telefonů
rozesíláním SMS. Mobilní telefony zcela jistě využívá každý z nás a věřím, že se
každému stalo, že má mobilní telefon bez signálu (např. při větrné smršti a prudkém
dešti dochází k výpadkům signálu přímo na vysílačích operátorů), že smska přijde
s menším či větším zpožděním nebo dokonce až po restartu telefonu, či si člověk
prostě občas mobilní telefon někde zapomene. Toto všechno jsou důvody, na jejichž
základě není nikdo schopen garantovat 100% dostupnost na mobilním telefonu po
celých 365 dní v roce. Tohle varování na svém území podle zákona o integrovaném
záchranném systému zajišťuje starosta obce. Jeden ze způsobů vyhlášení poplachu
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pro jednotku určenou k zásahu požárním
poplachovým plánem kraje je pomocí koncových prvků varování, tedy sirénou. To
znamená, že při každé mimořádné události,
ke které bude jednotka vyslána operačním
střediskem, může zaznít siréna, aby upozornila hasiče, ale i občany obce, že vznikla
mimořádná situace. K tomu slouží sirény!
Právě ty se rozezvučí v každou denní dobu
bez ohledu na to, zda je či není noční klid. A
to i v případech, kdy jde o zdánlivě banální
situaci. Na začátku nemůže nikdo vědět,
jak to na místě události vypadá. Navíc se
každá událost může časem nějak vyvíjet,
je tedy nutné na místo co nejrychleji vyslat
jednotky, které poskytnou adekvátní pomoc.
Kdybych nebyl hasič, tak se budu také
ptát, proč musí houkat siréna a budit většinu
obyvatel, když hoří pouhá popelnice či jiná
banalita, kdy se nejedná o obecné ohrožení.
Pokusím se vám nastínit opačný pohled.
Zásah při požáru v Čepru
Stačí, aby taková popelnice stála u domu
(zdroj HZS Zl. kraje)
se zateplenou fasádou a během pěti minut
vznikne požár s rozsahem ne pro jednu, ale třeba pro 5 jednotek hasičů a poté si
postižená osoba stěžuje. „Kdybyste dojeli o 5 minut dříve, tak nám neshoří celý dům“.

Odstraňování popadaných stromů po silném větru (zdroj JSHD Chvalčov)
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Co takhle likvidace spadených stromů obzvláště v noci? Letos jsme zasahovali
po několika větrných smrštích u popadaných stromů zejména na komunikaci směr
Hostýn či požáru lesní hrabanky v katastru obce Rajnochovice i 2x za 1 den. Na
takové události jedeme vždy se zvýšenou opatrností, protože ta naše cisternička již
letos oslavila 37. narozeniny. Jelikož zejména v noci jsou stromy přes cestu špatně
vidět. Řidič osobního automobilu jedoucí po mokré vozovce v neosvětleném úseku
má opravdu zlomek času zareagovat na ležící strom přes cestu. Věřím, že siréna,
která houká pouze jednu minutu, vás zaručeně vzbudí, ale kdo bude vysvětlovat
postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události včas, protože
nepřišla SMS a siréna nehoukala proto, že to občany v noci budí? Je nutné v každém případě využít všech dostupných možností ke svolání členů jednotek požární
ochrany a složek IZS, a to i za pomocí sirény.
Jsme to právě my, kteří v jakékoliv situaci odbíháme od rodin, abychom pomohli
vám občanům. Nikdy nevíme, do čeho jdeme a kdy se vrátíme domů.
Proto bych byl rád, abychom společně respektovali houkání sirény a jen doufali,
že nejde někomu o život.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům zásahové jednotky obce
Chvalčov za veškerou pomoc při mimořádných událostech, a nejen u nich. Důležitá
je také údržba svěřené techniky či vybavení. Všem členům Sboru dobrovolných
hasičů ve Chvalčově za pomoc při pořádaní různých kulturních akcí naším sborem
a nesmím opomenout naše malé a mladé hasiče a jejich vedoucí, kteří se jim pilně
věnují. Všichni tito lidé to dělají rádi a dobrovolně ve svém volném čase.
Dále patří velké poděkování starostovi obce, obecní radě a zastupitelstvu za podporu jak finanční tak materiální, bez které by to v dnešní době nešlo.
Zdeněk Sedlář ml.
Nedá mi to, abych k článku pana Sedláře nepřipojila pár slov. Nepřestává mě udivovat, na co všechno jsou občané schopni si stěžovat. Pochopila bych, že jim vadí
hlasitá hudba při zábavě (i když mezi námi ani to moc nechápu, když se jedná o dvě
tři akce za rok), překvapily mě telefonáty lidí, kterým vadí puštěná hudba rozhlasem
při hasičské jízdě, která je jednou za rok. Ale dobře, toto všechno by nemuselo být.
Ale zvuk sirény, která hlásí požár! Jak to může někomu vadit? Není to už trochu
moc? To opravdu nepochopím, i kdybych se sebevíce snažila. Ke zvuku sirény cítím
posvátnou hrůzu a modlím se vždy, aby byly škody co nejmenší. Vždyť může jít
o život, o majetek našich bližních nebo o přírodu nás všech! Bože, lidi, vzpamatujme
se! Jednoho dne může hořet právě ta naše chalupa! A běda, kdyby pak hasiči nepřijeli včas! To by bylo stížností a nářků. Vžijme se do situace lidí, kteří potřebují pomoc.
A buďme vděční, že to pro tentokrát nejsme my. Klidný spánek je jistě důležitá věc,
ale sobci a netolerantní lidi se beztak klidného spánku nikdy nedočkají. A to ani bez
houkání sirény.
Jelikož pracuji vedle hasičské zbrojnice, často bývám svědkem, kdy se naši hasiči
sbíhají na zásah. Reagují okamžitě! To si zaslouží obdiv a velký respekt!
Jitka Dostálová
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Chvalčovští zahrádkáři
Deset roků je třeba k vypěstování stromu, avšak sta let k vychování jednoho člověka.
Čínské přísloví
Prosinec – poslední měsíc roku, a naše zahrádka spí. Spí a čeká, čeká jako
Šípková Růženka. Čeká na nás, na naše plány, na to, až ji po dlouhém zimním
spánku probudíme…
V prosincovém vydání nás časopis ZAHRÁDKÁŘ seznamuje s odrůdami netradičního ovoce kaki. Podíváme se na trvalkové novinky a dalším dílem pokračujeme
světem pelargonií. Pokračujeme také článkem o řezu ovocných dřevin. Ale nebyly
by to Vánoce, pokud bychom nám v Zahrádkářce nenabídli pořádnou porci receptů
k jídlu i pití.
Předplatné časopisu je cenově výhodnější. Oproti stánkovému prodeji ušetříte
ročně 72 Kč. Bližší informace u zahrádkářů.
Chalupa zahrádkářů – CHZ
V říjnu jsme pokračovali v moštování, vaření povidel a sběru ovoce. 13.–14.10.
jsme se zúčastnili „Oblastní výstavy ZO ČZS“ na FLORII Kroměříž, kde je pavilon B
celý náš. Z naší ZO dodali výpěstky př. B. Ovčačík, J. Pavelec, J.a J. Pecháčkovi, M.
Symerský, M. Valouchová. Dodali jsme celkem 41 vzorků.
Letošní výstava na výstavišti FLORIA Kroměříž s názvem HANÁCKÝ STATEK
byla krásná! Další komentáře nejsou potřeba. Poděkování patří všem, kteří dodali
své výpěstky ovoce, zeleniny a květin. Velké díky patří především našim ženám,
které krásnými květinovými a jinými dekoracemi vytvořily neopakovatelné kouzlo
zahrádkářské expozice.
Z návštěvní knihy: Jedním slovem nádhera po všech stránkách. Děkuji všem,
co se o ten zážitek pro nás zasloužili.
O. Andrýsková

Výstava a děti MŠ
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18. - 19.10. jsme tvořili výstavu na CHZ, která byla
otevřena 20 .- 22. 10. Hlavní organizace výstavy
se ujala př. E. Bubílková s kolektivem žen i mužů.
V pondělí bylo otevřeno pro děti z naší školy,
kde jim byl nabídnut zahrádkářský mošt. Všem
náramně chutnal, kdo měl zájem (a to bylo 90%),
dostal nášup. I když návštěvnost nebyla značná,
ti, kteří přišli, byli spokojeni. Naše námaha nebyla
marná. Upřímný dík patří všem 16 vystavovatelům
za aktivní přístup a snahu o co nejpěknější dojem.
11. 11. jsme se setkali v rámci oslav svátku
sv. Martina. Pochutnání na svatomartinské huse
jsme si zpestřili promítáním z výstav FLORIA,
FLORA, ZO Kroměřížska, soutěží Mladý zahrádkář, Floristika. Účastníci se postarali o skvělou
náladu, pohodu a roztomilé dětičky také něco
nakreslily.
15. 11. jsme promítali dokumenty z pobytu T. G.
Mirkova úroda
Masaryka na Chvalčově. Dík patří V. Tichému a Vl.
Macenauerovi. Bylo to skvělé a poučné.
19.11. Na Mezinárodní den mužů jsme poseděli na CHZ. I přes menší účast hostů
byla nálada skvělá včetně rad, připomínek, vzpomínek atd. Prostě bylo to fajn.
24. - 25.11. se př. J. Pecháček zúčastnil zasedání Republikové rady.
Vliv jedné rostliny na druhou
Nejen lidé či zvířata, ale i rostliny mohou mít problémy se svými sousedy, některé
se prostě k sobě hodí, jiné se zase nemají rády. Alelopatie je nepříznivý vliv jedné
rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny – je to tedy vztah, kdy jedna
rostlina působí na druhou nepříznivě vypouštěním chemických látek. Vzájemné
působení rostlin bychom neměli podceňovat. Je prokázáno, že některé druhy se
příznivě ovlivňují, jiné zase naopak růst svých sousedů nějakým způsobem omezují.
Pro každého zahrádkáře je tedy důležité znát vhodné i nevhodné kombinace rostlin,
které na své zahrádce pěstuje.
SNÁŠENLIVÉ DRUHY jsou například:
brambory s: hrachem, fazolemi, pastinákem, špenátem…
košťáloviny s: fazolemi, rajčaty, celerem, hrachem…
rajčata s: celerem, keříčkovými fazolemi, cibulí, petrželí…
salát s: ředkví, okurkami, fazolemi, červenou řepou…
NESNÁŠENLIVÉ DRUHY jsou například:
cibule s: brambory, fazolí, košťálovinami
mrkev s: rajčaty
petržel s: hlávkovým salátem
brambory s: celerem, černým kořenem, červenou řepou, čínským zelím, hrachem,
košťálovinami, rajčaty
rajčata s: brambory, hrachem
JINÉ NEVHODNÉ KOMBINACE jsou například:
vzájemně po sobě se nesnášejí řepa se špenátem
po kadeřávku a kedlubnách by se neměla pěstovat ředkvička, květák, kapusta a
růžičková kapusta (ale ani naopak)
podobně oboustranně se nemá střídat cibule a pór, nebo špenát a salát
před okurkami bychom neměli pěstovat rajčata, kapustu, květák, růžičkovou kapustu
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Výstavy a příbuzné akce:
26. 12. 16 h M. N. Ves 27. r. „Žehnání vína“
12.30 h Lanžhot DEN KONÍ
27. 12. 15 h Bořetice KD „Žehnání vína“
17 h Kobylí ZŠ jídelna „Svěcení vína“ otec Ondřej, Mužáci
17 h Vrbětice KD „Žehnání mladých vín“
30. 12. 13 h CH. Z. Společenská akce „Výšlap přírodou“ na ukončení roku 2018.
Vítáme každého účastníka – po příchodu zpívání koled, posezení.
19. 1.
9 h Třebíč Degustace jablek - 45 vzorků a brambor - 25 vzorků.
Pranostiky:
Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle.
Když měsíc o Vánocích ubývá, rolníkům úrody přibývá.
Pošmurný prosinec je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Zahrádkářské přání všem čtenářům, přátelům, rodinám a lidem dobré vůle:
Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocni jsou.
Něhu těm, co za krásou jdou.
Slepým sílu slunečních paprsků,
opuštěným srdce, která budou pro ně bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocity,
že je krásné žít.
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj
Žáčci z páté třídy ZŠ Chvalčov měli za úkol vytvořit reklamu na nějaký výrobek,
či produkt. Jak se s tím popasovali, posuďte sami. Jsou bezesporu nápadití, šikovní.

Jirka Kocvrlich, David Chlápek

Saša Cagaš, Hynek Smejkal
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Mikulášské
39 jízda

Slovo na konec:
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to,
jak to dopadne.“
Václav Havel
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