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Živý betlém
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Milí čtenáři,
tak už na nás došlo. Mladší dcera, letošní absolventka základní školy, přinesla spolu
s vysvědčením přihlášku na střední školu. Anabáze vybírání budoucího povolání u nás
sice již probíhá delší dobu, nyní však bez legrace přituhuje. Povolání na celý život! Na
celý život! Vysvětlete 15letému puberťákovi, se kterým hází hormony a bůhví co všechno, aby se zamyslel, a se vší vážností a zodpovědností si vybral své budoucí povolání.
To je prostě šílenost. A šílenost je to po naprosto nezralých dětech vůbec chtít.
Po pravdě Johanka není právě studijní typ, nicméně přesto je to dítě velice bystré,
chytré, schopno samostatných názorů. Jen ta probíraná látka ve škole ji za mák nenaplňuje. Už jako malé dítko nad mými pokusy o čtení pohádek před spaním ohrnovala
nos a k mé nelibosti, coby knihomola, zcela bezostyšně prohlašovala ze své postýlky,
že ji to nebaví. Zatlačila jsem pomyslnou slzu lítosti a řekla si, dobrá, třeba to přijde
později, až bude starší. Ale kdepak! Veškerá bibliografie mé dcery skončila přelouskáním jednotlivých dílů Malého poseroutky, pro neznalé, jedná se o komiksovou tvorbu,
o jejíž kvalitě netuším. K překvapení nás všech se ale dcera během rodinných znalostních kvízů neprojevuje jako úplný analfabet. Když bravurně odpoví na otázku ohledně
místopisu v bývalém Sovětském svazu, zcela logicky se ptám, odkud to ví, odpoví
s nadrzlým úsměvem: „No přece z Comebacku.“ Jímá mě hrůza při představě, že by jí
informace ze sitcomu s hlavní postavou alkoholika Ozáka mohly vystačit napříč celou
základní školou.
Navzdory poměrně dobrým známkám ve škole jsme naprosto kategoricky vyškrtly
jakoukoliv školu, ve které by hrozilo šprtání. Šprtání u nás neprojde. Už na prvním stupni, v době, kdy jsem jako zodpovědná matka přecenila své síly ve snaze učit se s ní,
bylo nad slunce jasné, že ze šprtání nic nebude. Vztekání, házení sešitů a učebních
pomůcek pod stůl, mě v rámci zachování života jejího i svého vedlo od podobných
tendencí upustit. A když svého času dcera prohlásila památnou větu: „Mami, víš, ty
s Aničkou sice budete mít školy, ale někdo vás dvě taky bude muset živit,“ bylo jasno.
Gympl definitivně škrtáme.
Po dobu několika let se hlásil o slovo obor umělecké fotografie, k níž má dcera
blízko. Viděla jsem, a nejen já, v jejích fotografiích neotřelé oko a originalitu. A když se
k tomu přidá fakt, že jinak líná Johanka nebyla líná si ráno přivstat a fotit východ slunce,
či vyběhnout ven za deště a chytat správné okamžiky, zdálo se být o budoucí povolání
postaráno. Navíc umělecké školy nabízí dítěti, které právě neholduje matematice, tuto
královnu věd s noblesou obejít. A to není zanedbatelná okolnost.
Letos však došlo na lámaní chleba a milá Johanka přišla s tím, že na UMPRUM
nepůjde. Jednak není pevná v kramflecích v kresbě, a pak mi roztomile oznámila: „Víš
mami, já na žádný intr nechcu, já se tě budu držet jako klíště“. Dojata přilnavostí puberťáka, který z domu neutíká, jsem přikývla. „Ale co teda budeš dělat?“ Pokrčila rameny.
Při podrobnějším průzkumu, jak jsou na tom ostatní spolužáci, mě lehce uklidnil fakt,
který je ale ve své podstatě více alarmující než uklidňující. Většina neví! No samozřejmě, že neví. Ve 14 letech má člověk výsostné právo nevědět. O dceru se nebojím, ta se
v životě neztratí, ať už z ní bude umělkyně, prodavačka nebo třeba kadeřnice. A také je
tady můj fatalismus. Člověk nemůže udělat chybu, osud si ho nakonec vždycky najde.
Třebaže přes různé peripetie, nelze se s ním minout a každého nakonec dostrká tam,
kde je jeho místo.
Mgr. Jitka Dostálová
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Zprávy z obecního úřadu
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 27. 11. 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 13. 09. 2018 do 27. 11.
2018.
a schvaluje plán investičních a údržbových akcí pro rok 2019 dle projednaného
návrhu.
a rozhodlo o zveřejnění projednaného návrhu rozpočtu obce Chvalčov na rok
2019.
a rozhodlo o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Chvalčov
na roky 2021 a 2022.
a schvaluje směnu části obecního pozemku parc. č. 64/1 o výměře cca 20 m²,
druh zahrada v k. ú. Chvalčov za část pozemku parc. č.   63/9, druh zahrada
v k. ú. Chvalčov, o stejné výměře, který je v majetku pana Stanislava Kotase.
Náklady spojené se směnou pozemků nesou oba účastníci stejným dílem.
a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v projednaném znění.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

•
•

kontrolu usnesení ve volebním období 2014 - 2018 č. 24/2018 ze zasedání ZO
Chvalčov dne 13. 09. 2018.
informaci o dokončených investicích za rok 2018.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 12. 12. 2018
RO projednala a rozhodla:

•

•
•
•
•

schválit návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Bystřice pod Hostýnem - orgány
města BpH  budou vykonávat pro obec Chvalčov v přenesené působnosti řízení
přestupkové agendy v rámci zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
schválit zveřejnění kalkulačního listu na rok 2019 od SKD–stavební Lipník nad
Bečvou s.r.o. za provozování vodovodu v obci Chvalčov.
odpovědět firmě Energie Pro s.r.o. na její opětovnou výzvu na úhradu dlužné
částky dle doporučení právnické firmy HSP & Partners advokátní kancelář. Obec
Chvalčov neeviduje vůči společnosti Energie Pro s.r.o. žádný dluh.
schválit zahájení výběrového řízení na pořízení CAS – cisternové automobilové stříkačky, za dodavatele výběrového řízení schvaluje Ing. Josefa Koplíka,
Chropyňská 1708, Kroměříž.
schválit pořízení nového cvičebního přístroje do posilovny v tělocvičně, jedná se
o profesionální běžecký pás inSPORTline inCondi T400i, jde o náhradu za vyhospodařený a neopravitelný stávající běžecký pás. Pořizovací cena je 28 690,- Kč
(cena bez DPH).
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•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

schválit nákup řezbovaného betlému od Střední školy nábytkářské a obchodní
v BpH za cenu 28 792 Kč.
schválit zpracování dotační žádosti na MMR na projekt oprava střechy nad tělocvičnou a bytovým domem č. p. 772 ve spojení s vybudováním retenční nádrže
na využití dešťové vody + rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chvalčov.
schválit zpracování dotační žádosti na OPŽP na opravu střechy nad tělocvičnou
a vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu. Jde o využití i této možnosti na
získání dotace na plánovanou rekonstrukci střechy nad tělocvičnou.
schválit podání žádosti na MMR na výměnu umělého povrchu na hřišti za tělocvičnou ZŠ a MŠ Chvalčov.
schválit nájemní smlouvu s Maticí svatohostýnskou na pozemek parc. č. st.
347 o výměře 25 m², kde se nachází stánek s číslem 8, který je v majetku obce
Chvalčov. Roční nájemné je stanoveno na částku 6 589 Kč (bez DPH).   
schválit žádost firmy Mopre s.r.o elektromontáže o uzavření smlouvy o Smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON distribuce u stavby s názvem
“Chvalčov, Hruška, kab. NN 1030046383 “.
schválit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování „Vodovodu
v obci Chvalčov“ s firmou SKD–stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
schválit zveřejnění smlouvy o Zřízení věcného břemene č.: OT-1433051499/001
pro E-ON Distribuce, a.s. ke stavbě Chvalčov, Javornická – ven. + kab.NN- Kufa
– zemní kabelové vedení NN + kabelový pilíř SS100.
schválit pořízení 10 ks přímotopů jako vybavení havarijního skladu, cena do
15 tis. Kč.
schválit zveřejnění záměru pronájmu kulturního domu firmě Plachty-Štěpáník,
s.r.o. na dobu určitou 24 měsíců, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 za měsíční
nájemné 5 000 Kč.
schválit žádost firmy Plachty-Štěpáník o uzavření smlouvy o reklamě.
schválit přefakturování nákladů na zemní práce na Letním kině na Chvalčově
od Okrašlovacího a zábavního spolku v celkové částce 5 000 Kč.
schválit organizační řád obce Chvalčov s platností od 1. 1. 2019, kde jsou promítnuty legislativní změny s ohledem na GDPR.
RO bere na vědomí:

•
•
•

•

informaci Skládky Bystřice s.r.o. o finančním bonusu 40 tis. za třídění a skládkování odpadů.
pozvánku na předání “Sociálního automobilu“ oblastní charitě v BpH – akce se
uskuteční 20. 12. 2018 ve 12:30 hod. před radnicí v BpH.
informaci Ředitelství silnic Zlínského kraje o stavu opravy silnice II/437 Chvalčovkřižovatka s MK Rajnochovice. Stavba byla dle plánu ke dni 30. 11. 2018 přerušena a opět bude pokračovat 31. 3. 2019. V tomto zimním období nebude cesta
řízena semafory, v některých úsecích je snížena rychlost a zákaz předjíždění.
zprávu předsedy Kulturní a školské komise o plánovaných kulturních akcích
v roce 2019 a informaci o přípravách na oslavy 650 let  obce Chvalčov.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 14. 12. 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 27. 11. 2018 do 14. 12.
2018.
• a schvaluje návrh rozpočtu obce Chvalčov na rok 2019 se závazným ukazatelem: objemu příjmů ve výši 25 600 000,00 Kč a výdajů ve výši 25 600 000,00
Kč. Zároveň schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích,
poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a
těm právnickým a fyzickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto
materiálu.
• a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chvalčov na roky 2021 a
2022 s příjmovou částkou na každý rok 24 000 tis. Kč a výdajovou částkou rovněž
24 000 tis. Kč.
• a schvaluje odměňování členů zastupitelstva obce s účinností od 01. 01. 2019
na základě novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (viz zákon č. 99/2017 Sb.) dle vládního nařízení č. 318/2017
Sb. Neuvolněným členům RO měsíčně náleží 6 136,00 Kč, předsedům výboru
nebo komise 3 068,00 Kč, členům výboru ZO a členům komisí 2 557,00 Kč a neuvolnění členové ZO obdrží odměnu 1 534,00 Kč s účinností do konce volebního
období v roce 2022.
• a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v projednaném znění.
• a pověřuje radu obce k provedení možného rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2018 v tomto rozsahu:
    - zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o přijatou dotaci úřadu práce na
VPP
    - přesun prostředků v rámci jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu v objemu
do 500 tis. Kč z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění
rozpočtu.
    - zapojení zůstatku na bankovním účtu do schváleného rozpočtu 2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•
•
•
•

kontrolu usnesení č. 2/2018 ze zasedání ZO Chvalčov dne 27. 11. 2018.
informaci o připravované inventarizaci majetku a závazků Obce Chvalčov
k 31. 12. 2018.
schválení Návrhu rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady pro rok 2019
ve výši příjmů 1 000,00 Kč, výdajů 2 335 000,00 Kč, financování 2 334 000,00 Kč.
schválení Návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion
pro r. 2019 ve výši příjmů 1 570 680,00 Kč, výdajů 1 646 945,00 Kč, financování
76 265,00 Kč.
6

•

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 9. 1. 2019
RO projednala a rozhodla:
schválit návrh Smlouvy č. 110762/2018 s firmou Axiom engineering s.r.o. o poskytování odborných služeb (vč. vypracování projektu a kompletní administrace) při
získání dotace z programu MŽP na projekt „Revitalizace zeleně v obci Chvalčov“
na parc. č. 200/1 v k.ú. Chvalčov. Celková částka za poskytnuté služby je 65 000
Kč (cena bez DPH).
zamítnout žádost Integrovaného centra Slunečnice Zlín na příspěvek na činnost
v roce 2019 v částce 10 000 Kč.
schválit Smlouvu č. SMV-2018-10-003488 s Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s. o dodávce pitné vody do sociálního zařízení u Relaxační tělocvičny.
schválit žádost na napojení RD č. p. 470 v ulici Školní na kanalizaci a vodovod
pro účely dodatečného stavebního povolení.
schválit žádost firmy Mopre s.r.o elektromontáže o uzavření smlouvy
o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON distribuce u stavby
s názvem “Chvalčov, Končitík, úprava příp. NN 1040015577 “. Číslo smlouvy:
1040015577/001.
schválit rozšíření projektové dokumentace o opravu kuchyně v ZŠ a MŠ Chvalčov.
Projektovou dokumentaci zpracuje firma Studio 97 A s.r.o.
schválit zpracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci od firmy Studio
97 A s.r.o. na rekonstrukci RD č. p. 13.
schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s Ing. Josefem Janulíkem na
softwarový servis, reinstalaci nových verzí programů a školení programového
systému KEO.
schválit uzavření smlouvy o pronájmu kulturního domu s firmou Plachty-Štěpaník,
s.r.o. na dobu určitou 24 měsíců tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 za měsíční
nájemné 5 000 Kč.
schválit Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software za cenu 6 000,- Kč (cena
bez DPH) – číslo smlouvy SML-00056/19 s firmou Alis spol. s r.o, která je dodavatelem systému KEO. Jedná se o program pro oceňování pozemků.
schválit zpracování návrhu nových webových stránek obce firmou Galileo
Corporation s.r.o. za cenu 14 500 Kč a zajistit propagaci nabízené aplikace
„V obraze“.
schválit zhotovení studie na využití prostranství za OÚ od projekční kanceláře
Studio 97 A s.r.o
RO bere na vědomí:
dopis zastupitelů ZK, kterým informují o plánovaném zvýšení výdajů ZK do
dopravní obslužnosti od roku 2020.
dopis od E-ON Česká republika, s.r.o., ve kterém informuje o změně termínu
připojení k distribuční soustavě u sociálního zařízení Relaxační tělocvičny.
dopis od České komory architektů, která nabízí pomoc při koncepčním rozhodování o území naší obce.
poděkování od firmy Kompakt spol. s r.o. za spolupráci na projektu “Sociální automobil“ pro Oblastní charitu v BpH.
informaci Oblastní charity v BpH o výnosu z Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve výši
36 977,- Kč.
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•
•
•
•
•

upozornění na přetrvávající problémy s ucpáváním přečerpávací kanalizační stanice na parc. č. 917/4 v k.ú. Chvalčov.
informaci od Odboru kultury a památkové péče KÚ ZK o předání publikace Hrady
Zlínského kraje.
rozhodnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu v BpH, kterým dne
21. 12. 2018 došlo k nabytí právní moci stavebního záměru na přístřešek pro
hasiče za OÚ.
podnět na změnu v územním plánu v části obce Lázně, kde je stavební uzávěra
na předpokládanou stavbu kanalizace.   
informaci předsedy kulturní komise o přípravách oslav 650 let Chvalčova.
Usnesení ze zasedání RO Chvalčov ze dne 23. 1. 2019
RO projednala a rozhodla:

•
•
•
•

•

schválit na základě doporučení výběrové komise firmu THT Polička, s.r.o. za
dodavatele cisternové automobilové stříkačky jako jediného uchazeče ve výběrovém řízení za cenu 5 399 000,- Kč (cena bez DPH).
schválit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
kuchyně v ZŠ a MŠ Chvalčov od firmy Studio 97 A s.r.o za cenu 209 300,- Kč
(cena bez DPH).
zamítnout cenovou nabídku od firmy Studio 97 A  s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci domu č. p. 13. Práce na projektu jsou pozastaveny.
a předloží k projednání v ZO zařazení do plánu investic na rok 2019 realizaci
zbudování posilovacího vrtu na pitnou vodu pro obecní vodovod na parc. č. 933/1
v k.ú. Chvalčov. Celková cena projektu, včetně, hydrogeologických posudků,
administrace a dotačního řízení u SFŽP je 534 227,- Kč (cena vč. DPH).
schválit zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku parc. č. 275 v k. ú.
Chvalčov o výměře 6 816 m² za cenu 1 000 Kč/ha, jedná se o zatravněnou plochu.
RO ukládá:

•
•

místostarostovi obce provést revizi provozního řádu KD a formulářů nájemních
smluv v souladu s novými podmínkami provozu zrekonstruovaného KD.
starostovi jednat s Lesy ČR a.s. ve věci žádosti převodu části účelové komunikace Chvalčov – Loukov na parc. č. 1153 v k. ú. Chvalčov do vlastnictví obce.
RO bere na vědomí:

•
•
•
•

nabídku od firmy Rema AOS, a.s., která nabízí možnou budoucí spolupráci
v oblasti zpětného odběru obalů.
nabídku Komerční banky, a.s. na možnost pořízení platebního terminálu –
SmartPay, obec nebude tento platební terminál pořizovat.
odpověď starosty obce na zaslanou fakturu od Energie Pro s.r.o. na úhradu za
škodu v částce 96 384,58 Kč. Obec Chvalčov neeviduje vůči společnosti Energie
Pro s.r.o. žádný dluh.
pozvánku na seminář – zajišťování služeb sociálních pohřbů u obcí s přenesenou
působností.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes bych rád podal informaci o plánu a záměrech obce pro letošní rok 2019
v oblasti finanční, investiční a údržbové.
Schválený rozpočet uvažuje s příjmy 25,6 milionu Kč a s výdaji rovněž 25,6 milionu
Kč. Schválené investice a údržby byly zveřejněny na úřední desce obce. Vedle běžných výdajů na provoz a správu obce, základní a mateřskou školu, jednotku požární
ochrany, jsou v rozpočtu jmenovitě plánovány příspěvky společenským organizacím
působícím v obci, členské příspěvky organizacím, kde má obec členství nebo podíl
i příspěvky na sociální výdaje zařízením, která pečují o naše občany. 1,1 milionu Kč
je určena na opatrovnictví, které obec vykonává pro 40 klientů DZP Javorník.
Na investiční záměry je nejvíce prostředků rezervováno na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany, a to ve výši 5,5 milionu Kč.
Současná CAS je stará 35 let a je značně poruchová. Dalších 820 tis. Kč je určeno na pořízení vybavené čtyřkolky rovněž pro zásahovou jednotku. Na oba stroje
je přiznaná dotace, bude záležet na kvalitě administrace projektů. Z plánovaných
údržeb bude nejdražší odložená oprava střechy na hospodářské budově základní a
mateřské školy. Je možnost požádat o dotaci v případě, že dojde k větší opravě celé
budovy. Naskýtá se šance na velkou opravu školní kuchyně, kde nedostatky stavebního rázu jsou opakovaně kritizovány kontrolními orgány. Projekt bude doplněn
o zařízení na jímání dešťové vody ze školních střech.
Dále jsou v rozpočtu vyčleněny skromnější prostředky na opravy komunikací,
výkupy pozemků, opravy bytového fondu a drobnější opravy dalšího obecního majetku. V právní moci je stavební povolení na přístřešek na dvoře za obecním úřadem.
Tato stavba není sice ve schváleném rozpočtu, lze ji tam však zařadit na základě
mimořádných rozpočtových příjmů, nejspíš ve druhém pololetí letošního roku.
Je podaná dotační žádost na další posilový zdroj vody pro obecní vodovod.
Připravuje se rekonstrukce obecního sadu pod Kozincem v rámci péče o veřejnou
zeleň i přestavba rodinného domu č. p. 13 na sociální bydlení.
Vyčleněny jsou finance na kulturu, tělovýchovu a osvětu. Na září připravuje obec
oslavy 650. výročí od první písemné zmínky o Chvalčově. I tyto náklady jsou pokryty
obecním rozpočtem.
Jsou připraveny prostředky na vyhotovení projekčních dokumentací na budoucí
stavby. V rozpočtu je i rezerva na neočekávané nebo mimořádné události. Přesné
ceny všech akcí budou známy po ukončení výběrových či poptávkových řízení.
Vlastní realizace plánovaných staveb, údržeb a ostatních záměrů bude, jako vždy,
upravována podle podmínek a naléhavostí, které se v průběhu roku mohou měnit.
O všech změnách rozhodují oprávněné kolektivní orgány obce, zastupitelstvo nebo
rada. Zájem o podrobnější informace vítáme, stejně tak nové náměty.
Do dalších zimních měsíců přeji všem obyvatelům pevné zdraví a optimismus.
Ing. Antonín Stodůlka
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Vítáme mezi nás nové občánky:
Bastien TRONÍČEK
Kryštof NEDBAL
Rodičům přejeme hodně radosti
a maličkým krásný a spokojený život…

Řady chvalčovských občanů opustili:
Helena KREJČÍ
Miloslav BAROT
Hedvika RYBKOVÁ
Vratislav INGR
Miloslav PALA
Marie BÍLÁ
Danuše NELEŠOVSKÁ

82
82
66
68
66
69
73

let
let
let
let
let
let
let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Jubileum
Během nedávné doby oslavily významné životní jubileum hned čtyři občanky naší
obce Chvalčov.
Paní Emilie Balgová, paní Jarmila Janečková, paní Marie Janečková a paní
Františka Zajíčková.
Oslavenkyně navštívil pan starosta Ing. Stodůlka s panem místostarostou
Ing. Chlápkem a popřáli jim pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let.
Připojujeme se k přání všeho nejlepšího, ať vás, milé jubilantky, provází jen to dobré.

Marie Janečková

Jarmila Janečková
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Emilie Balgová

Františka Zajíčková

Co bychom měli vědět
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V pátek 24. května 2019 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8 hodin do 14 hodin
se V KULTURNÍM DOMĚ ve Chvalčově uskuteční
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

650 let výročí Chvalčova

650 let od první písemné zmínky o Chvalčově

V letošním roce 2019 oslavíme 650leté výročí obce Chvalčov. V úvodním bloku si
připomeňme ve zkratce historii naší obce.
Dávné je osídlení katastru obce Chvalčov, kde se nachází i pověstmi opředený
posvátný Hostýn. Nálezy z nejmladšího paleolitu a z doby kamenné dokazují osídlení
již z nejstarších dob. O počátcích obce toho mnoho nevíme. Jistotu o její existenci
nám dávají až písemné záznamy v zemských deskách brněnských z roku 1369:
„Heralt z Bučovic získává od Bočka z Kunštátu osadu Lhotka, ležící mezi Bystřicí
a Chvalčovem.“ A právě od tohoto záznamu, kde se jména Chvalčova a Chvalčovy
Lhoty objevují vedle sebe, se datuje jako založení obce. Dějiny obou obcí jsou
těsně spjaté s dějinami bystřického panství, ke kterému patřily. K Chvalčově Lhotě
patří kopec Vinohrádek – údajná mohyla nasypaná nad hrobem tatarského vůdce
– s malebnou částí Lázně. Roku 1593 postihla Chvalčovu Lhotu tak jako Chvalčov
i Bystřici pod Hostýnem velká povodeň, která zničila vše, co jí stálo v cestě.
Doba třicetileté války poznamenala Bystřicko a okolí hrůzným způsobem. Kraj byl
vypleněn lisovčíky, nechvalně proslulými polskými žoldnéry. Po bitvě na Bílé hoře
procházela krajem císařská vojska, která vystřídali odbojní Valaši. Vypalování a
drancování nebralo konce, následky byly děsivé – zničená města, vypálené vesnice.
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Pila na Říce (Chvalčov)

V roce 1674 byl sepsán v každé vsi a městě na panství hraběte Jana Rottala soupis
usedlostí. Chvalčov a Chvalčova Lhota jsou uvedeny společně, celkově 35 gruntů,
z toho 31 osedlých a 4 pusté. Tehdejší občané Chvalčova byli vedeni především
jako poddaní, robota byla běžná věc. Zrušením nevolnictví a roboty nastala volnost
a možnost obecních rozhodování. V čele obcí stanuly volené orgány, obecní zastupitelstva v čele se starostou.

Kaplička (Chvalčova Lhota)
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Obě obce Chvalčov a Chvalčova Lhota spolu splývaly, hranice obou katastrů byla
dosti složitá. Přes místní patriotismus se ozývaly hlasy na účelnost sloučení v jednu
obec. V roce 1875 byla ze státních dotací postavena škola společná pro obě obce.
S příchodem socialistického režimu přišlo nařízení shora a 19. srpna 1951 Lhotka
přešla k Chvalčovu. Dalším zlomovým údobím pro Chvalčov a další obce bylo
v sedmdesátých letech slučování přilehlých obcí s městy. Chvalčováci se stali dnem
15. srpna 1976 měšťany Bystřice pod Hostýnem. Po skončení totalitního režimu se
Chvalčov stal po zdlouhavém jednání 1. března 1990 opět samostatnou obcí, kterou
je dodnes.
Jitka Dostálová

Zprávičky z KCR Domino
Před několika týdny jsme vstoupili do nového roku a učili se psát letopočet 2019.
Nevíme, co vše nás čeká, ale v Dominu nabízíme pár akcí a kroužků, které přináší
do života radost, pravidelnost a mnohé podněty. Kroužky probíhají pravidelně a lze
se přihlásit i během roku.
V pondělí v 9:00 hod. máme Klubíčko, cvičení rodičů s dětmi od 1,5 roku. Odpoledne
Šikulku od 16:00 hod. pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let. Společně cvičíme, hrajeme
pohybové hry, malujeme a tvoříme.
V úterý je od 8:00 do 11:30 hod. miniškolka - dopoledne pro děti bez rodičů.
Odpoledne od 16:00 hod. Tvořínek – výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let.
Ve středu dopoledne v 9:00 hod. a v 10:30 hod. máme dvě skupinky cvičení pro
rodiče s dětmi od 2 let. Odpoledne je volná herna od 15:00 do 18:00 hod. Někdy
míváme v tuto dobu různé akce.
Ve čtvrtek v 9:00 hod. máme Klubíčko – cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku.
V 10:30 hod. je Šikulka pro rodiče s dětmi od 2,5 roku. Společně cvičíme, tvoříme
a malujeme. Odpoledne je volná herna od 15:00 do 18:00 hod. Někdy máme v tuto
dobu různé akce.
V pátek je opět od 8:00 do 11:30 hod. miniškolka - dopoledne pro děti bez rodičů.
Proběhlo:
ZIMNÍ TVOŘENÍČKO pro všechny tvořivé děti ve středu 30. 1.2019 od 16:00 hod.
KARNEVAL PRO MALÉ DĚTI ve čtvrtek 14. 2. 2019 od 16:00 hod. Na tuto akci je
potřeba se z důvodu omezené kapacity předem přihlásit.
Dále připravujeme:
BESEDU s paní Lenkou Olšovou s prvky praktické dílny o TRÉNINKU MOZKU,
ANEB JAK SI LÉPE PAMATOVAT. Pokud vás toto téma zajímá, jste zváni v pondělí
11. 3. 2019 od 17:30 hod.
Bližší informace ráda podám na tel. 604 305 055, nebo na elen.egerova@idomino.eu
S přáním krásně prožitého zimního období
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Elen Egerová

Denní stacionář pro seniory Chvalčov
program „AKTIVIT“
BŘEZEN
  5. 3. virtuální cestování Prstem po mapě – Mgr. Pavel Malének
12. 3. Dopolední kavárnička – Masopust,  povídání o zvycích
19. 3. Výtvarný ateliér – jarní výzdoba ze živých květů
26. 3. Dopolední kavárnička – procvičení těla pomocí hry
DUBEN
  2. 4. virtuální cestování Prstem po mapě – Marek Telička a Borneo
  9. 4. Výtvarný ateliér – velikonoční dekorace z látky
16. 4. Studená kuchyně – inspirace na jarní saláty
23. 4. Dopolední kavárnička – procvičení paměti při velikonočním kvízu
Vánoční čas a začátek roku
V Denním stacionáři pro seniory Chvalčov se nám povedl podle našich představ.
Tato doba má sloužit ke zklidnění, zamyšlení a odpočinku těla před úkoly, které nám
nadělí nadcházející rok. Proto jsme zvolili už vyzkoušenou metodu – povídání s Mgr.
Pavlem Malénkem na téma betlémy. Promítl fotky pořízené v okolních kostelech,
které doprovodil výkladem o historii, ale i o současné podobě tohoto zobrazení scény
narození Ježíše Krista. Moc děkujeme.

Ochutnávka vánočního cukroví
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Vystoupení žáků ZŠ

18. prosince se konalo tradiční Vánoční posezení u stromečku spojené s vystoupením dětí ze ZŠ Chvalčov pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Konečné. Společně
jsme si zazpívali koledy a popřát všechno dobré do nového roku přišel všem klientům i starosta obce Chvalčov Ing. Antonín Stodůlka a místostarosta obce Ing.
Jan Chlápek. Nezapomněli jsme ani na vyhlášení výsledků již 3. ročníku přehlídky
O nej… linecké cukroví, které samozřejmě posloužilo jako sladká tečka celého
dopoledne.
Nový rok jsme začali ve velkém stylu. Naše pozvání přijal a o svoje zkušenosti
s cestováním po Vietnamu se podělil šéfredaktor časopisu Příroda Marek Telička.
Jeho velice poutavá prezentace odkryla nejenom taje přírody této vzdálené a velmi
krásné země, ale měli jsme možnost se přes promítané fotografie seznámit i s místní
kulturou a životem. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu a společné poznávání
cizích krajů. No, a protože je po Vánocích a ve všech sdělovacích prostředcích běží
reklamy na správnou životosprávu, taky jsme to zkusili. Nejdříve jsme se snažili cvičit
a hledali jsme způsob, jak si tuto činnost zpříjemnit. Výsledek byl, že jsme si nejvíce
procvičili bránice. Ty naše vymyšlené cviky se musí vidět…
Týden nato jsme připravovali saláty. Vzpomínali jsme na ty ověřené, ale i ty netradiční. Některé jsme i ochutnali. Pokud chcete taky inspiraci, vyzkoušejte salát ze špenátu, avokáda, cibule a ořechů. Stačí všechno smíchat a přelít dresinkem z hořčice,
citronu, medu a soli. Dobrou chuť.
29. ledna proběhlo ve stacionáři vystoupení žáků ZUŠ Bystřice pod Hostýnem
pod vedením MgA. Magdy Čáslavové na téma taneční hudba. Dochází mi nápady,
jak poděkovat a neopakovat se. Na jejich návštěvy se vždy velmi těšíme a opět nás
nezklamali. Podle klientů „pohlazení na duši“, „příjemné dopoledne“, „moc šikovné
děti…“ – co víc dodat.
Děkuji všem, kteří přispívají do našeho programu, a tím přináší do života druhých
radost.
Za pracovníky Denního stacionáře pro seniory Chvalčov
Vladimíra Procházková
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Okénko nejen do školy

Berušky a Sluníčka – to je naše školička

Ve školství čas plyne podle zvláštních pravidel… Dva začátky roku, dva konce
roku… Tak a je tu znovu, znovu začíná rok, tentokrát kalendářní…
Máme za sebou:
• Divadelní představení pana Taraby „O chytré princezně“
• První hodiny předplaveckého výcviku v Přerově, který letos absolvuje 14 dětí
• Loutkové pohádky
• Hrátky na sněhu a stavbu sněhuláků před školou
• Druhý projektový den
„Mámo, táto, já bych
jed!“ z oblasti zdravé
výživy ve spolupráci
s Ing. Lenkou Kalužovou
• Besedu pro rodiče dětí
s paní Ing. Lenkou
Kalužovou na téma „Vliv
dnešní stravy na vývoj
dětí“.
• Karneval ve školce
Máme před sebou:
• Sněhuláčkový den
• Sportovní
den
Matúšku

na

Dětský karneval v K.D.
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Dětský karneval v K.D.

•
•
•
•

Prožitkový hudební program s prvky muzikoterapie s paní Mgr. Alenou Svobodovou
„Kouzelný zvoneček“
Jarní prázdniny s omezeným provozem z důvodu rekonstrukce velké herny ve
třídě Berušek – výměna koberce, instalace nového nábytku
Pohádku o správném stolování z produkce Divadla z truhlice
Dílničku ZUŠ pro předškoláky

Za kolektiv učitelek

Veronika Miškayová

Zprávy z Klubu rodičů, z.s.
Byli zvoleni noví zástupci ze všech tříd základní i mateřské školy a Klub rodičů
opět pracuje na plné obrátky.
Chvalčovské DÝŇOVÁNÍ
Letos již 4. ročník - poděkování patří maminkám Dagmar Gregorové a Monice
Olejníkové za organizaci akce, připravenou dílničku pro děti a rodiče, Lence
Kalužové a dětem za přípravu vynikajícího dětského punče a všem zúčastněným za
krásné a nápadité dýně, které nám několik večerů zdobily vchod do školy.
Zvláštní poděkování pak patří mamince Gabriele Vaňkové za krásnou ohňovou
show.
Mikulášské odpoledne
Konec listopadu je již několik let ve znamení vůně badyánu, skořice, hřebíčku…
zkrátka perníkového koření. Maminky opět napekly a nazdobily perníky tentokrát ze
4 kg těsta. Pro všechny nezbedy ZŠ i MŠ připravily mikulášské balíčky s omalovánkou, perníčky a sladkým uhlím. Poděkování patří Dagmar Gregorové, Janě
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Kurfürstové, Vendule Válkové, Janě Kubaníkové , Agnieszce Blažek, Jarmile
Kotasové, Monice Olejníkové, Marušce Čechové a Leoně Chlápkové. „Kouzelné
omalovánky“ nám dodali pan Aleš Jiroušek a Michal Kučera.
Discoples
Letošní ples se opět nesl v duchu filmových hitů. Novinkou byla projekce němého
filmu z roku 1927 s Vlastou Burianem „Milenky starého kriminálníka“. V podání DJ
Vojkise a DJ Blonda zazněly k tanci i poslechu snad všechny filmové, pohádkové
a seriálové hity české i zahraniční produkce. Příjemným zpestřením byly písničky
na přání.
Dětský karneval
Kulturní dům se zaplnil také v sobotu 9. února odpoledne. A bylo pořádně veselo.
Odstartoval další karneval pro děti. Klauni z profesionální agentury BIANCA, měli
pro děti připravený program plný her, soutěží a modelování balónků pro děti i jejich
rodiče. Děti si, kromě balónkových zvířátek a mečů, odnesly domů i spoustu cen
z bohaté tomboly.
Výtěžek z letošního plesu a karnevalu, stejně jako v letech minulých, bude tvořit
největší část příjmu Klubu rodičů a bude opět věnován místní základní a mateřské
škole na podporu nadstandartních činností a materiálního vybavení. Touto cestou
chceme také poděkovat všem sponzorům, příznivcům, ale hlavně rodičům, kteří si
našli čas a přispěli svou pomocí k hladkému průběhu plesu i dětského karnevalu.
Více fotografií najdete na stránkách školy – www.zschvalcov.cz.
Za Klub rodičů

Veronika Miškayová

Základní škola
Vánoce – chvíle pohody a klidu, lásky a míru. Nevšední to období dýchající touhou, nadšením, tajemnem a krásou zasněžené krajiny. I v naší škole jsme prožívali
Vánoce v plném proudu. Jako první upoutala krásná vánoční výzdoba oken i celý
interiér školy, který dýchal vánoční atmosférou. Vůně punče, cukroví, zvuk koled,
povídání o zvycích a tradicích – to všechno jste mohli nasát už při vstupu do školy.
Poslední den před prázdninami nám zpříjemnily naše talentované děti, které se
poctivě pod vedením p. uč. Konečné připravovaly na tradiční Vánoční muzicírování.
Slyšeli jsme flétny, saxofon, klávesy, kytary, klavír, trubky, které v rukou dětí vydávaly

18

Vánoční muzicírování
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nádherné tóny a nemůžeme opomenout ani naše zpěvácké talenty. Zazněly písničky
známé i neznámé, i takové, které nás všechny rozezpívaly. Každopádně všichni
účinkující si zasloužili obrovský potlesk. Rozhodování poroty nebylo lehké, ale nakonec si za svůj výkon odnesli ocenění Tonička Kotasová , Marta a Sandra Dunkovy,
Stella a Hortensie Horákovy,Lucie Nováková, Hynek Smejkal, Erika Pilařová, Emilka
Kubaníková a Jirka Kocvrlich. Sladkou odměnou bylo oceněno všech 25 účinkujících. Blahopřejeme a děkujeme za krásný kulturní zážitek.
Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku probíhá od ledna do konce března na bazéně
v Přerově.
Co nás čeká?
• Předškoláček – kroužek pro děti, které nastoupí v příštím školním roce do 1. třídy
• „Zahrajme si jako kdysi“ – hudební národopisný program
• Karneval
• Turnaj ve vybíjené
• Jarní prázdniny (25. 2. – 1. 3.)
• Kyberšikana – preventivní program s Mgr. L. Chlápkovou
• Zápis do školy (24. 4.)
Mgr. Helena Janovská
Ohlédnutí za Vánocemi
Když se zamyslím nad Vánocemi, tak zjistím, že je to krásný čas. Snad nejraději
mám čekání na Ježíška, když za okny padá sníh. Krásná je atmosféra Vánoc, všude
panuje klid a voní cukroví. A po Vánocích děti vyběhnou ven a na kopci bobují, sáňkují, že se po celé vesnici rozléhá dětský smích, a ten je podle některých babiček a
dědečků to nejhezčí. A já v duchu doufám, že to tak zůstane. Potom jsme plní cukroví, že ho už nechceme vidět. Proto tady jsou lyže. Na lyžích je velká zábava, jak
jedete z kopce dolů. Když nezmrznete na kost, můžete si na lyžích užít celý den. Až
do konce ledna na nás dýchá vánoční atmosféra.
Hynek Smejkal, 5. třída
Proč mám ráda Vánoce
Ten, kdo vymyslel Vánoce, musel být geniální. Všechno to těšení a pohoda, ale
taky vůně cukroví a stromečku. Nejraději peču cukroví. Perníčky, linecké, rohlíčky,
nebo pusinky. S maminkou je vždycky společně pečeme a zdobíme. Já mám nejraději perníčky, protože jsou hodně sladké. Ostatní cukroví je taky hodně sladké, ale
perníčky jsou stejně nejlepší. I zdobení stromečku mám ráda. Všechny ty baňky, světýlka a řetězy, prostě krása. Stromeček si jezdíme kupovat k panu starostovi. Když si
ho ozdobíme, začneme zpívat koledy. Ta atmosféra kolem je kouzelná. Potom jdeme
chystat štědrovečerní večeři. Nejprve obalujeme kapra a pak řízky. Nakonec uděláme salát. Potom čekáme, až vyjde první hvězda. Po večeři jdeme do mého pokoje
a čekáme, až uslyšíme zvoneček. Ten oznámí Ježíškův příchod. Sejdeme dolů do
obýváku a rozbalíme si dárky. Vždy je to úžasný pocit.
Barunka Kolaříková, 5. třída
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Poplatky

Různé

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
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

Bystřická charita získala sociální automobil
Nový vůz značky Dacia Dokker budou od nového roku využívat pracovníci a
klienti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem. Slavnostní předání se uskutečnilo
20. prosince 2018 před radnicí za účasti zástupců města, charity, sponzorů i poděbradské reklamní agentury Kompakt, která projekt zaštiťuje. Vozidlo usnadní poskytování sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním či tělesným hendikepem
v Bystřici pod Hostýnem a okolí. Na jeho financování se podílely téměř tři desítky
společností napříč obory, od větších firem až po nejmenší, obce i jednotlivci.
„Ve většině sociálních zařízení pečujících o hendikepované, seniory či osoby
nacházející se v nouzi, je vozový park ve velmi špatném technickém stavu. Tato
zařízení pak mohou získat nové
auto jen prostřednictvím charity
či sponzorství, což ale nepřichází
každý den. Proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou
a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují a neměli v životě
stejnou startovní čáru jako my,“
řekl Miroslav Káninský, jednatel
společnosti Kompakt. „Rád bych
poděkoval Kompaktu a všem
zúčastněným sponzorům, kteří se
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na projektu podílejí. V našem regionu nemáme mnoho velkých firem, tudíž na vůz
přispěly především menší firmy a podnikatelé. O to víc si jejich pomoci vážíme“,
uvedl Ing. Pavel Pilmajer, ředitel organizace.
Charita Bystřice pod Hostýnem provozuje čtyři střediska poskytující sociální
a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin – ošetřovatelskou
a pečovatelskou službu, asistenční službu, denní stacionář pro seniory a navíc pastorační službu.
Obec Chvalčov přispěla na pořízení sociálního automobilu sponzorským darem
v částce 10 000,-Kč.

Charita Bystřice pod Hostýnem
děkuje všem občanům, kteří přispěli na charitativní

Tříkrálovou sbírku 2019
a oznamuje, že se v jednotlivých  obcích  
v působnosti Charity vybralo

392.578 Kč
Bystřice pod Hostýnem

122.022 Kč

Chvalčov

  36.977 Kč

Rychlov

  24.315 Kč

Rusava

  23.710 Kč

Loukov

  23.005 Kč

Slavkov pod Hostýnem

  16.399 Kč

Podhradní Lhota

  15.868 Kč

Osíčko

  15.795 Kč

Komárno

  14.091 Kč

Vítonice

  13.817 Kč

Chomýž

  12.986 Kč

Brusné

  12.255 Kč

Hlinsko pod Hostýnem

  11.256 Kč

Rajnochovice

  11.249 Kč

Libosváry

  10.420 Kč

Mrlínek

    8.833 Kč

Bílavsko

    7.030 Kč

Blazice

    6.475 Kč

Sovadina

    6.075 Kč
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Příběh Tříkrálové sbírky 2019 začal v listopadu.
Pod záštitou Charity České
republiky jsem oslovila veřejnost a z nových i dlouholetých dobrovolníků vypracovala seznam vedoucích
skupinek. Každému jsem
přidělila trasu a vypsala průkaz s číslem. Potom přišly
na řadu pokladničky, které
se na městském a obecních
úřadech očíslovaly shodně
s průkazem vedoucího a
úředně zapečetily pro kontrolu proti otevření neoprávněnou osobou. Letos jich bylo
66 kusů. Za pomoci dalších
dobrovolníků, mimochodem
takových ochotných lidí včetTři králové
ně koledníků bylo přes 250,
se na faře v Bystřici pod
Hostýnem nachystaly tašky pro skupinky. Do každé patří korunky a dárek pro krále,
instrukce a termíny koledování, letáčky s informacemi o využití sbírky a cukříky jako
pozornost pro dárce. Během prosince jsem všechny tašky spolu s kostýmy, pokladničkami, průkazkami a posvěcenými křídami pro psaní požehnání K+M+B, rozvezla
všem vedoucím. A pak už … děj se vůle Boží. Sbírka proběhla již po dvacáté. A díky
té spoustě promrzlých a promáčených dobrovolníků a všem dárcům se od 2. do 12.
ledna v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích vybralo neuvěřitelných 392.578,tisíc korun. Peníze z opět úředně rozpečetěných pokladniček jsem poslala na účet
Charity Česká republika. Budou rozděleny na poskytování pomoci Charitou České
republiky, Arcidiecézní charitou Olomouc a velká část se vrátí k zabezpečení provozu
Charity Bystřice pod Hostýnem. Konkrétně v letošním roce to znamená, že každý,
kdo se jakýmkoli způsobem podílel na této akci, pomohl sumou 230.000,- Kč středisku charitní domácí zdravotní péče. Tyto peníze budou využity k nákupu lineárního
dávkovače léků a k finančnímu zabezpečení poskytování domácí hospicové péče
v našem regionu.
Děkuji za všechny potřebné. Děkuji za spolupráci koledníkům, klubu Stonoška
a turistickému oddílu Pawnee. Všichni obětovali svůj volný víkend a svůj čas.
Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Blazice za spolupráci
při organizaci a také P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí na faře v Bystřici pod
Hostýnem. Zaměstnancům městského a obecních úřadů a zaměstnancům České
spořitelny děkuji za spolupráci při pečetění pokladniček a počítání výnosu sbírky.
Děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku a podpořili tím
naši práci – jestli už to bylo penězi nebo jen milým úsměvem a přijetím požehnání.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky
Charita Bystřice pod Hostýnem
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Představujeme naši novou službu pro občany
a návštěvníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho
webu? Chcete mít k dispozici důležité informace
z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace
– V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší
obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout dokumenty vyvěšené na úřední
desce.
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?

Divadelní představení

Kulturní rubrika

Nedávno jsem navštívil divadelní představení v kulturním domě obce Chvalčov.
Divadelní hru s názvem „Koule“ nastudoval divadelní spolek „Štěk“ z Hranic na
Moravě.
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Hra nás přenesla do minulého století mezi vrcholové sportovce – atlety bývalé
ČSSR (Československé socialistické republiky). Hra byla pojata formou rozhovoru
v rozhlasovém studiu soukromého rádia s bývalou vrcholovou reprezentantkou ve
vrhu koulí. Rozhovor začíná velice spontánně, přechází do humorných situací, ač je
veden vážně, ba trochu drze. Vzpomínky sportovkyně na kariéru okořeněné bodrým
slovem a příhodami ze zákulisí sportovců přivedly obecenstvo k smíchu, který provázel celé představení.
Hra měla spád, herci hráli výborně. Protagonisté hry v průběhu představení oslovovali publikum, lidé se příjemně bavili. Musím připomenout, že účast byla hojná,
přibližně 100 diváků. O smích nebyla nouze. Celé představení mělo výbornou atmosféru. Výkony herců, kulisy, ozvučení, práce s osvětlovací technikou - vše bylo hodno
ocenění. K tomu musím přidat obdiv ke členům divadelního spolku „Štěk“, kteří mimo
své profese věnují čas kultuře - lidem, zdárně a s chutí.
Závěr představení ocenilo publikum velkým potleskem, v očích herců byla vidět
radost. Zaslouží si ji, protože baví lidi, a to je nelehká práce. Příjemně na mne také
působí nově zrekonstruovaný kulturní dům, který dává divadelním představením a
jiným kulturním akcím velké možnosti s vynikajícím zázemím. Jsem velice potěšen,
že obec Chvalčov patří k těm obcím, kde se věnují kultuře, tudíž i lidem maximálně.
Přeji „Chvalčovjákům“ mnoho kulturních akcí s hojným počtem návštěvníků. Jen tak
dál, LIDI!
Tibor Bugyi

Foto: Divadelní představení „Koule“
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Sauna na „Kabani“
V sobotu 9. února se v hospodě na „Kabani“ saunovalo. Při příležitosti autorského
čtení z knihy Český ráj jsme si té sauny opravdu užili. Pára se vznášela místností,
kamna hořela, výrazný, emotivní přednes pana Rudiše a hudební doprovod Jiřího
Hradila, hospůdka narvaná posluchači a navrch příjemný mok, ať už studený či teplý.
To všechno dohromady vytvořilo atmosféru, na kterou se nezapomíná.
Spisovatel pan Jaroslav Rudiš je autorem scénářů, her, novel a románů, držitelem
prestižní německé Ceny literárních domů a pan Jiří Hradil, bystřický rodák, je skladatel a hráč na klávesové nástroje. Sehraná dvojka nás vtáhla do děje Českého ráje,
který se celý odehrává jak jinak než v sauně. Sauna tu přebírá hlavní roli a prostřed-

Autorské čtení J. Rudiš a J. Hradil
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nictvím vypravěčů odkrývá mužský svět, jeho povrchnost i hloubku. Autor pracuje
s frázemi opakujícími se jako na kolovrátku, do kterých s lehkostí vetkává moudrost
obyčejných lidí a nevyzpytatelnost osudu. Čtení mělo úžasný vtip a šmrnc. Písně
inspirované tvorbou Franze Kafky násobily prožitek okamžiku na maximum.
Sobotní únorový večer na „Kabani“ se pro mě stal inspirativním večerem hned
v několika ohledech. Jednak mám chuť přečíst si knihu „Český ráj“ včetně dalších
knih pana Rudiše, a pak mi otevřel cestu k poslechu skupiny „Kafka Band“, o které
jsem dosud neměla ani tušení. Děkuji oběma hostům za návštěvu naší podhostýnské
dědiny a Okrašlovacímu spolku za možnost setkávání.
Jitka Dostálová

Vaše příspěvky

Rakousko-uherský systém, aneb jak jsem nedosáhla školního úspěchu
Být žákem, aneb článkem výchovně-vzdělávacího procesu, v té naší zemičce
české je opravdová parádička. Co si pamatuju, hned jak moje plešatá hlavinka spatřila světlo světa, netoužila jsem po ničem jiném, než se do takového procesu zařadit.
No jen si to představte, vážně! Není vskutku nic komfortnějšího, než být součástí
nějakého celku, neřkuli stáda. Nemusíte si vůbec namáhat svoje bedničky a nad
věcmi přemýšlet. A jelikož já jsem od přirození povaha spíše lenošivá, tohle pro mě
bylo lákadlem nejsladším. Ke své lenošivosti si ještě patrně musím přičíst jakousi
velmi lehkou formu obsedantně kompulsivní poruchy. Zkrátka všechno musí lícovat.
Od malička vám na ulici nešlápnu na čáru, pastelky (nyní spíše nedopalky cigaret)
si pečlivě vyrovnávám a vůbec vše mám ráda uspořádané v jasných geometrických
tvarech, ne-li přímo fraktálech. Když tyto dvě mé vlastnosti spojíte, jsem sice precizní
bordelář, ale je nadmíru jasné, že na školství mám všehovšudy dva požadavky. Za
prvé chci, aby všechno šlapalo jak švýcary, abychom byli všichni na stejné úrovni,
měli stejné podmínky a stejně vycizelované postavení pastelek na lavici. No a za
druhé, nechci pro to hnout jediným neuronem, ať za mě všichni všechno vymyslí,
dají mi program a lhůty, do kterých mám vše potřebné znát a umět. Pravda, nejraději
bych nedělala nic, ale když už systém, tak pořádný, no ne?! Však nám to Rakousko –
Uhersko pěkně vymyslelo. Jen děkuju pánu Bohu, že Češi jsou národ stejně lenošivý
jako já sama, tudíž se v našem tvarovacím procesu pramálo změnilo. Škoda těch
rákosek…
První podrobování se systému vystrkovalo růžky už v mateřské škole, ale nebylo
to dostatečně. Stále jsem měla spoustu času pro svoje svobodomyslné, až rebelantské myšlenky. Mohla jsem si jen tak hrát, bavit se s ostatními kandidáty pro život,
pěkně se napapat a po obídku si zdřímnout. Jediné znaky opracovávání se projevovaly v momentech, jako když mě ráno máma do školky vedla nebo vyzvedávala
po spa, zatím co já chtěla jít domů po o. Když jsme na svačinku museli pořád jíst tu
rozkydlou a všemi nenáviděnou rybí pomazánku, nebo když jsme při čekání na jídlo
byli nuceni přede všemi zpívat sólo. To mě sice ničilo a teď, když na to vzpomínám,
mám pocit, že to ve mně zanechalo větší trauma, než jsem si dodnes připouštěla,
avšak stále jsem si připadala více či méně nezávislá. Dělala jsem si v podstatě, co mi
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přišlo na mysl, když jsem měla nějaký problém, stačilo, aby mi učitelka pedagogicky
poradila „nebul“, zakasala mi tílko za punčocháče a svět byl zase v pořádku. Zkrátka,
když jsem s písní Holky z naší školy na rtech opouštěla třídu ptáčků pro předškoláky,
nebyla jsem dost zpracovaná, neměla jsem ještě ten správný tvar.
V mých sedmi letech jsem o dva domy dál oficiálně počala svou povinnou školní
docházku. Proč až v sedmi, ptáte se? Protože jsme s maminkou navštívily chytrou
paní dětskou psycholožku. Chytrou, anžto ona už tak správně vytvarovaná byla, a
kdyby jí tu inteligenci snad někdo nevěřil, měla od systému několik lejster jako potvrzení. Tak tuhle chytrou paní dětskou psycholožku s lejstrama po celé kanceláři jsem
nepřesvědčila, že jsem schopna zahájit svůj tolik kýžený podrobovací proces z důvodu nadměrné hyperaktivity. Náhodou si docela dobře pamatuju, že jsem dostala za
úkol nakreslit svého tatínka, přičemž já mu omylem nakreslila 10 prstů na jedné ruce.
Můj skvěle zaimprovizovaný argument „to aby se mu lépe kradlo, víte“ se paní chytré
dětské psycholožce, z mně neznámého důvodu, bůhví jak nezamlouval. A tak nám
s maminkou bylo doporučeno, abychom nástup do té pražské výchovně-vzdělávací
továrny ještě zvážily. Sice jsem byla plně vybavena všemi potřebnými znalostmi a
dovednostmi, jako jsou psaní, čtení a počítání, řekly jsme si však, že když má paní
papír, není to jen tak a měly bychom její doporučení uposlechnout. Nicméně ve věku
sedmi let dvou měsíců a dvou dní jsem před onou vysněnou budovou stála jako
na koni. Jaký děsivý podraz na mě byl nachystán, o tom se mi nezdálo ani v těch
nejtemnějších snech. Já totiž vůbec nenastupovala do obyčejné, děti zpracovávající,
základní školy. Rodiče mě poslali do Fakultní základní školy prof. Otokara Chlupa!
Ano, slyšíte správně. Otokar Chlup, ten český pedagog prosazující u nás jakési alternace. Takže zase nic. Ve škole jsme neměli rozvrh, většinu času ani domácí úkoly,
nepsali jsme moc písemných prací ani testů a všechno to učení mě k smrti bavilo.
Vše jsem dělala s láskou, chutí a dobrovolně. Učitelé byli milí a spolužáci jakbysmet. Žádné překážky, kterým by se podařilo zhatit mou dětskou dušičku. Stále jsem
neměla ty správné návyky. V lavici jsem si seděla, jak se mi zachtělo, vůbec ne podle
pravítka a klidně, na záchod jsem chodila, když mi tělo dalo impulz, do dění ve třídě
jsem se zapojovala, jen když jsem měla co říct. A celkově jsem byla příliš spontánní.
Má první skutečná naděje přišla až v den mých jedenáctých narozenin, kdy jsem
se dozvěděla, že se z rodinných důvodů stěhujeme na Moravu. „A je to v kapse!“
Říkala jsem si. Na moravské vesnici na mě nikdo nebude zkoušet žádné otevřené
přístupy a školy hrou. Pojede se pěkně podle Herbarta, na to bych vzala jed. A taky
že jo. Konečně. Po jedenácti letech svobodného, otevřeného a milujícího přístupu
všech dospělých v mém okolí se mi konečně splnil můj dětský sen. Poznám jaké to
je, odložit si osobitost před dveřmi bystřické školy a podrobit se systému. Jako první
věc, která mě praštila do nosu už při vstupu do třídy, se jevila skutečnost, že jsem
před svými novými spolužáky neskutečně napřed. To jsem krapet znejistěla. Neměli
by mít vše nadrcené zpaměti? Vždyť jsou v systému už nejméně čtyři roky, měli by
splňovat určité normy, no ne? Jak je možné, že ještě neznají slovesné způsoby, pravopis jim dělá takový problém a v matice nemají nadrilované veškeré vzorečky? Jak
se to přihodí, že někteří stále tak frekventovaně zadrhávají při čtení jednoduchých
textů? Nerozuměla jsem tomu, vždyť ve třídě panovalo příjemné dusno, děti se mi
posmívaly za můj pražský přízvuk, těm bystřejším z nich ostatní nadávaly do šprtů,
vše bylo jak má. Tak jak je možné, že v takovém prostředí jsou mí spolužáci víc nervózní a vystrašení než vzdělaní podle osnov RVP?
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Celý druhý stupeň a následně i čtyřleté gymnázium jsem se marně pokoušela
proniknout do tajů těchto kamínek. Kamínek, do kterých když přidáte správně opracované polínko, rozhoří se o něco víc. Žel Bohu, já byla přes veškerou mou snahu
pořád tím syrovým neopracovaným polenem. Nikam jsem se nenacpala. Já a sem
tam nějaký můj spolužák jsme zůstávali stranou bez naděje na přitopení obecnému
blahu. Nevím, jestli to bylo nedostatečným, ba dokonce špatným pedagogickým
působením mých vyučujících, ale už od školky mi zůstalo, že jím, když mám hlad,
piju, když mám žízeň a jdu na záchod, když se mi chce. Nikoli dřív, nikoli později.
Nikoli v pětiminutové přestávce, kdy bych to podle systému měla všechno stihnout.
Jsem vysoce nefunkčním článkem tohoto systému. A proto jsem se rozhodla jít na
vysokou školu, i za cenu setrvání v továrně po dalších pět let. Učitelství pro první
stupeň základních škol je pro mě nejspíš tím pravým oborem, ráda vysvětlím čerstvým syrovým polínkům, že ne všichni se do kamínek nacpeme, a že je to tak nejspíš v pořádku. Ať už se chceme zavděčit sebevíc. Pokud i vy jste takovými poleny,
neztrácejte naději. Sice neshoříme na prach společně s ostatními, ale zase máme
šanci, že z nás ještě něco nového může vyrůst.
A co budoucí generace, které se ovečkami z hloubi duše stát chtějí? Nic se vlka
nebojte, jen mezi mými vysokoškolskými spolužáky na ně čeká spousta novodobých
Herbartů.
Anna Dostálová

Slohy dětí
Výlet na Měsíc – další vědecko-fantastické příběhy
Jednoho dne při páté hodině vyskočila paní učitelka ze židle, zapotácela se a
omdlela. Když jsme ji po chvíli vzkřísili, řekla nám, že dostala e-mail od výzkumné
fakulty Vesmirin League a že po nás chtějí, abychom vyslali výzkumnou expedici
dětí na Měsíc.
Vše potřebné pro let už měli. My jsme jen museli vybrat pasažéry. Běhen dvou
týdnů se vše zorganizovalo. Osmičlenná posádka (Lucka, Hynek, Elča, Barča, Saša,
Jirka, David a já) odlétala na Měsíc. Naštěstí jsme měli na palubě chytrého robota,
který nám vše ukázal. Cestou nás robot informoval o problémech, které nás čekají.
Museli jsme se také naučit jíst ve stavu beztíže. Po pár dnech jsme přistáli na Měsíci.
Všichni vyběhli ven, jen já, Hynek a Saša jsme zůstali v raketě a dodělávali náš vodní
stroj. Po chvíli se Saša navlékl do skafandru a vyskočil z rakety. „Jdu najít nějaké
palivo,“ řekl. Za chvíli se vrátil s několika divnými krystaly. Když jsme je dali do stroje,
stroj začal bručet a pak se rozjel. Celý den jsme s ním jezdili po Měsíci. Druhý den
jsme si chtěli prohlédnout moře. Ale než Lucka stačila dovysvětlit, že to jsou krátery,
přiběhl David a Jirka s plavacími kruhy kolem pasu. Třetí den jsme nasbírali horniny a pátý den jsme odlétali. Jirka vše kreslil, takže jsme přivezli i skici a kusy těch
Sašových krystalů.
Bylo to super dobrodružství.
Emilka Kubaníková, 5. třída
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Jednoho dne jsem našel ve schránce psaní, že dne 23. 11. se můžu zúčastnit
výletu na Měsíc. Samozřejmě jsem to přijal. Sice mě čekaly těžké zkoušky, ale zvládl
jsem je. Brzy ráno jsme startovali ze startovací plochy v Brně. Byla tam spousta lidí.
Všechno bylo v pořádku, ale ve 200 000 km od Země se porouchal řídící systém.
Museli jsme zaujmout svá místa a začít manipulovat s přístroji. Naštěstí jsme doletěli
na Měsíc bez jakýchkoli dalších poruch. Když jsme přistáli, začali jsme se oblékat do
skafandrů. První kroky na Měsíci byly váhavé. Byla noc a krásně šlo vidět na naši
Zemi. Začali jsme prozkoumávat povrch. Našli jsme mnoho velkých, ale i malých
kráterů. Pořadatelé nám dali s sebou malého robůtka, který se snažil sestoupit až na
dno kráteru. Po dvaceti minutách jsme robota ztratili z radaru. Museli jsme se spustit
dolů. Přípravy trvaly jeden měsíční den. Dva jsme se spustili. Robota jsme ani po
usilovném hledání stále nemohli najít. Takhle to trvalo dvanáct pozemských dnů.
Třináctý den jsme ztráceli naději, nemohli jsme najít žádné stopy. Byli jsme zoufalí.
Poslední naděje je zítra. Je čtrnáctý den – poslední den výletu. Vstali jsme brzy
a hned jsme se začali oblékat do skafandrů. Postupně jsme vybíhali ven, dívali jsme
se na přístroje. A najednou vidím, že radar ukazuje polohu robota. Ale je rozbitý,
takže se budeme muset znovu spustit dolů. Neváhali jsme.
Robota jsme našli, sice velice poškozeného, ale našli. Domů jsme se vrátili
s mnoha zážitky.
Hynek Smejkal, 5. třída
Tak… Začalo to 21. listopadu, kdy jsem mamince řekla, že bych chtěla jet na výlet.
Jelikož jsme milionáři, maminka navrhla, že můžeme letět na Měsíc a já souhlasila.
Hned druhý den jsme jely do obchodu se speciálními raketami pro výlet do vesmíru. Přišly jsme k úplně nádherné raketě, samozřejmě té nejdražší, a koupily jsme
ji. Nechaly jsme dodavatele, aby ji dovezli k nám a šly jsme zase domů. Tam jsme
se připravily, navečeřely, vyčistily zuby a vlezly do postele. Třetí den jsme si vzaly
věci, oblékly se a nastoupily do rakety. Po dvaceti hodinách jsme konečně přistály
a rozhlédly jsme se, co uvidíme za nové věci nebo živočichy. Jak jsem se dívala,
spatřila jsem za kamenem nějakou zelenou příšerku. Zavolala jsem na ni: „Ahoj, kdo
jsi? Nás se nemusíš bát, my ti neublížíme.“ Příšerka se zvedla a pomalu postupovala
k nám. „A, a, ahoj, já jsem mimozemšťan a jmenuji se Eté. Bydlím tady na Měsíci
sám a všichni se mě bojí, proto nemám žádné kamarády.“ „To je mi líto, jsi roztomilý.
Můžeme být kamarádi?“ zeptala jsem se. „Ano, moc rád. Děkuji, je to pro mě nové,“
řekl mi smutně Été. „To nic.“ „Už je skoro tma,“ řekla maminka. „Měly bychom jít do
rakety.“ „No jo, Été, chceš jít s námi?“ „Ano, tady na Měsíci je teplota strašná, je tu až
mínus 150 stupňů.“ „Tak jdeme?“ zeptala se maminka. „Ano.“ Došli jsme do rakety,
nachystali spaní, popřáli si dobrou noc a usínali. Příští den jsme museli letět zpátky.
Zeptala jsem se Étého, jestli nechce taky. Odpověděl mi, že ne, že by na Zemi žít
nemohl, ale že děkuje. Rozloučili jsme se a odletěly.
Domů jsem si pozvala kamarády a rodinu a všem jsem o své výletě povídala.
Získala jsem nový pohled na jiné místo a nového kamaráda.
Denisa Bělíková, 5. třída
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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 velezrádném procesu přednášel Masaryk i v Krásně nad Bečvou. Vzpomínku
na to zanechal valašskomeziříčský právník Jaroslav Dorazil, který na Masarykovu
poslaneckou práci takto vzpomínal: „ Nejen při volbách, ale i po nich ukázal nám
prof. Masaryk, jak má říšský poslanec pracovati. Po každém zasedání vídeňského
parlamentu věnoval mnoho času svému voličstvu, jemuž sdělil, co nového v české
i rakouské politice – a tak pomáhal voličstvu správně se orientovati. Tím vychovával
své voliče pro zdravou politiku, politiku čestnou, programovou. Všichni jsme si velikost jeho osobnosti uvědomovali, když například v Krásně nad Bečvou u Pokorných
(pozdější restaurace Přerov . poznámka J.K.) až do ranních hodin nám přednášel
o odhaleních jeho v procesu záhřebském, jak před celou Evropou byli kompromitováni prof. Friedjung, ale i Aehrenthal. S utajeným dechem jsme naslouchali jeho
vypravování, jak s rizikem své svobody jel přes Uhry do Bělehradu pro důkazy neviny
uvězněných vlastizrádců v Záhřebě, jimž šlo o krk.“
Všechny tyto události samozřejmě ovlivnily i samotného Masaryka. Když mu byla
v roce 1910 položena otázka, jaký je jeho dojem z Rakouska, když jej nyní může
pozorovat přímo z Vídně, odpověděl: „Položit pod Rakousko dynamitovou patronu
a vyhodit jej do povětří. Nic jiného nezasluhuje.“ Události nadmíru složité a těžké ale
nakonec posloužily Masarykovi jako příprava k realizaci jeho životního díla – rozbití
Rakouska – Uherska a vzniku samostatného Československa. Viděli to tak i jeho

Zasedací síň vládního parlamentu
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současníci i blízcí spolupracovníci v čele s MUDr. Kraiczem. Ten o Masarykově
působení před první světovou válkou napsal: „Přehlížíme-li životní činnost prvního
našeho presidenta, vidíme, jak se stal z jeho pobytu r. 1905 na Valašsku logický článek dalšího organického vývoje a příprav k osvoboditelskému dílu. Rok 1905 takřka
připravil půdu pro jeho kandidaturu za říšského poslance pro památné volby říšské
roku 1907, při nichž byl Masaryk zvolen poslancem do říšské rady….My staří pokrokáři z let 90tých jsme hrdi na to, že nám připadl tak čestný úkol na Valašsku v době
příprav. Ale nevzpomínáme toho jako laudatores temporis acti (velebitelé minulého
času), nýbrž abychom jen připomenuli sobě i druhým, že všecko úsilí Masarykovo,
všecko úsilí našeho národa o samostatnost má vyšší smysl. Samostatnost československého národa má všesvětové poslání: hlásat a vštípit všemu světu, aby učinil lid
zdravým, mravným a vzdělaným, aby lid sociálně a hospodářsky osvobodil, aby ho
povznášel a vedl k míru v duchu i pravdě. Toť program československého národa.“
Zbývá zhodnotit význam obou Masarykových vítězství v jeho volebním obvodu
v kontextu dalšího dějinného vývoje. Masaryk samozřejmě nemohl předvídat, že
bude atentát v Sarajevu, rakouské ultimátum Srbsku, vyhlášení války a další události,
byť lze předpokládat, že s myšlenkou zničení Rakouska a osvobození našich národů
si mohl již před těmito událostmi pohrávat. Nutno přiznat, že vývoj situace mu prostě
nahrál. První volební vítězství v roce 1907 mělo ten efekt, že vzhledem k výsledkům
velezrádných procesů a aktivitám zahraničních novinářů poznala Evropa Masaryka
jako neohroženého bojovníka za pravdu a za svobodu utlačovaných národů. A pokud
jde o druhou volbu v roce 1911, tehdy voliči v jeho obvodu vykonali čin, o jehož
významu v době volby nemohli ještě vědět. Touto volbou poskytli totiž Masarykovi
politický mandát k tomu, aby v době světové války mohl vystupovat jako legitimně
zvolený opoziční poslanec rakouského parlamentu a mohl bojovat za samostatnost
Československa. O tomto svém mandátu se Masaryk vyjádřil jako o „své politické
legitimaci“. To vše zdůrazňuji proto, že řekne-li se dnes sousloví „Masaryk a odboj“,
většině lidí se vybaví legie, Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarace. Jenže
tohle všechno mělo hlubší základy, které byly právě zmiňovány a dnes se o nich
prostě neví a pokud ano, pak jsou přehlíženy.
Vím, že historie nemá ráda slovo „kdyby“. Přesto si zkusme na některá „kdyby“
v tomto případě odpovědět. Kdyby Masaryk v roce 1907 nezvítězil, patrně by záhřebský proces byl dotažen do konce. Nemuselo by být popraveno všech 53 obžalovaných, možná by stačilo jen pár exemplárních trestů. Zcela určitě by neproběhl proces
proti Friedjungovi a Masaryk by aktivními zahraničními novináři nebyl objeven pro
Evropu. Při eventuelní prohrané druhé volbě by nedostal politický mandát pro jednání s vrcholnými světovými politiky. A velice těžko by si bylo možno představit, že
bez těchto získaných akvizic, byť jako universitní profesor, ale prostý soukromník, by
odjel v prosinci 1914 do emigrace, aby rozbíjel Rakousko.
Když jsme připravovali tuto konferenci, zamýšleli jsme se samozřejmě nad jejím
názvem. Já jsem navrhoval jeho poněkud provokativnější znění a sice „Byly prvopočátky vzniku Československa na Valašsku?“ Svými kolegy jsem byl přehlasován,
takže konference dostala název uvedený shora. Já se ale přesto k mnou navrhovanému názvu vrátím. Samozřejmě, že mohutná stavba první Československé republiky byla postavena na legionářských bojištích v Rusku, Itálii a Francii, při Masarykově
působení v Rusku, Francii, Anglii i Spojených státech, s přispěním Milana Rastislava
Štefánika, Edvarda Beneše a tisíců dalších pomocníků v době světové války. Tvrdím
ale, že prvotní výkopy k této stavbě byly provedeny zde na Moravě v Masarykově
volebním obvodu.
JUDr. Josef Kramář (3. závěrečná část)
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Chvalčovští sportovci
Zelená je tráva, Chvalčov góly dává. Soupeřů se nebojíme,  o body je připravíme.
Hej! Jsme nej!
Tento vítězný pokřik zazněl na 1. ročníku turnaje Angellopizza cupu celkem 7krát
z úst hráčů chvalčovských fotbalových přípravek.
Turnaj připravila TJ Chvalčov 20. ledna 2019 v hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
Mladší i starší přípravce se mimořádně povedl a taky pořadatelsky bylo snad vše
zvládnuto bez větších problémů.
Mladší přípravka hrála dopoledne a suverénně postoupila ze skupiny, když kluci
nedostali ani branku   a  vyhráli všechny tři zápasy. Na skvělé výsledky pak navázali
i ve finálovém zápase s Prusinovicemi a vyhráli 1:0 po tvrdém férovém boji. Dalšími
účastníky byla mužstva Beňova, Přerova, Slavkova p.H., Želatovic, Žalkovic, Hulína
a Prusinovic.
Po vlažném rozjezdu se do turnaje naplno pustili i naši starší borci. Úvodní zápas
remízovali se Žalkovicemi. Další dva ve skupině ale vyhráli bez obdržené branky.
Vyvrcholením celého dne bylo finále Chvalčov – Přerov, které po 15 minutách hrací
doby skončilo 0:0. Přerov byl o něco fotbalovější, ale chvalčovští hráči chybějící
fotbalový um nahradili bojovností. V brance byl výborně chytající Matouš Krist, který
v následujícím penaltovém rozstřelu dostal z pěti střel jedinou branku, a protože se

Mladší přípravka:
Dolní řada zleva: Filip Svoboda, Adam Čížek, Milan Burša, František Kubaník,
Lukáš Krist, Martin Nevřala, Jan Švihálek, Jiří Kratochvíl
Horní řada zleva: Jiří Žůrek, Robert Koval, Adam Blažek, Maxmilián Novák
Trenéři: Robert Novák, Martin Kratochvíl
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Starší přípravka:
Horní řada zleva: trenér Miroslav Zapletal, David Běhal, Tomáš Zapletal, Filip Burša,
Tomáš Nevřala, Vojta Tomančík, Adam Krutil, Adam Kovář, Vilém Trňák, trenér Kamil Vaculík
Dolní řada zleva: Vojtěch Trňák, Jiří Švihálek, Václav Vaculík, Jiří Svoboda,
dole brankář Matouš Krist

trefili z penalt dva chvalčovští, zůstal pohár za první místo doma a kluci šli se zlatými
medailemi na krku spokojeně domů. Třetí skončily Těšnovice a čtvrté  Všechovice/
Ústí.
Poděkování patří sponzorům, fanouškům a rodičům, kteří se podíleli na organizaci
turnaje. Největší uznání ale pak směřujeme k hlavnímu pořadateli akce a trenéru
mladší přípravky Robertu Novákovi. Nejen za skvěle zvládnutý a perfektně zajištěný
turnaj,  ale i za občerstvení pro hráče a diváky.
Sponzoři
1. ročník ANGELLO CUP
TJ CHVALČOV
ANGELLO PIZZA
PEMICO s.r.o.
KORABEČNÝ ROMAN
INFO REKLAMA Libor Chuděj
WASTEX s.r.o.
BENSTAR & BIKOS s.r.o.
(velkoobchod potravin a nápojů)
MLÉKÁRNA BYSTŘICE POD HOSTÝNDEM
NA ZDRAVÉ VLNĚ
(dolní 1571, BpH)
ČSAD LOGISTIK OSTRAVA a.s.
SITAP s.r.o.
LÉKÁRNA CENTRUM BpH s.r.o.
RAAB Computer s.r.o.
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Chvalčovští zahrádkáři
„Život plodí květy a včely. Květy, to jsou tvůrčí duchové a včely jsou ty
ostatní, co na nich sbírají med.“
Michéle Morganová
Únor je nejkratší měsíc, ale zahrada se během něho zásadně mění. Únor je
začátkem nové sezony.
Chalupa zahrádkářů – CHZ
Uklízíme, zazimováváme na CHZ. 30.12. hodláme jít na vycházku, ale nepřízeň
počasí, déšť a slota nás uvěznila na CHZ, kde jsme měli zatopeno vnitřně i v prostorách. Myslíme, že se závěr roku na CHZ vydařil. V lednu až březnu navštěvujeme
přednášky v Holešově, Machové, Olomouci, Brně, Zubří a jinde. Všechny jsou na
velmi vysoké profesionální úrovni. Rovněž v tomto období máme výroční schůze, kde
nejen volíme výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS),
ale i delegáty do Územního sdružení ČZS (ÚS ČZS). Líbí se vám náš areál ? Staňte
se našimi členy. Uvítáme každého zájemce o zahrádkaření.
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje:
26. ročník výtvarné soutěže na téma „Moje oblíbená rostlina“ uzávěrka 28. 2. 2019,
32. ročník celostátní soutěž Mladý zahrádkář okresní kolo 26. 4. 2019 Holešov
zámek, přihláška do 29. 3. 2019,
7. ročník Floristická soutěž senioři okresní kolo 1. 5. 2019 výstaviště FLORIA
Kroměříž, žáci, junioři 6. 5. 2019 tamtéž. Přihlášku zaslat do 15.4.2019, elektronická
vědomostní soutěž zájmových svazů téma „Příroda kolem nás 2019.“
Přímí předplatitelé časopisu Zahrádkář v lednovém čísle obdrželi zahradnický
kalendář, kde byl vyhlášen „Rokem slunečnic.“ Předplatné si můžete objednat od
kteréhokoliv měsíce. Pokud chcete celý ročník, pošlou vám zpětně všechna letošní
čísla i s přílohami.
1. prosince 2017 byla v nakladatelství Aventinum vydána kniha „STROMY
a KEŘE, mé životní lásky“ od Václava Větvičky. Výpravná kniha má přes 1500
ilustrací, 500 stran. Znalci hovoří o „knize století“ v tomto oboru. Knihu možno
objednat na adrese redakce: ČZS z.s. Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3;
redakce@zahradkari.cz za zvýhodněnou cenu 700 Kč včetně poštovného.
Jak víme, můžeme začátkem února očekávat značné výkyvy teplot – jak nás tedy
letos počasí překvapí? Pokud noční teploty neklesají pod mínus 10°C, můžeme začít
s řezem jabloní, hrušní i drobného ovoce. Peckoviny necháme na začátek vegetace,
kdy už se rány hojí lépe a zabraňujeme tím klejotoku. Jestliže nám počasí bude
přát, pak se pustíme i do prořezávání okrasných stromů a keřů. Máme-li některý ze
stromů neplodící, či odumírající, který nelze ozdravit roubováním – pak jej odstraníme. Kontrolovat bychom měli i zeleninu – neměla by nám vymrznout, ani vyschnout.
Další kontrola patří květinám, které jsme uložili na přezimování (begónie, muškáty,
jiřiny…) – hlavně si dáváme pozor na hnilobu a plíseň. Pokojové květiny dále zaléváme dle potřeby – u některých můžeme začít s přihnojováním. Chceme-li rychlit
některé cibuloviny, pak je přeneseme z chladnějšího místa do teplejšího prostoru,
aby stačily do března vykvést. Začneme rychlit řeřichu, zkusíme si vypěstovat nať
petržele, celeru, pažitku. Vynikajícím zdrojem vitamínů je kapusta na záhonech –
kadeřavá i růžičková.
V prvním březnovém týdnu už máme na zahradě mnoho práce. Zhruba do poloviny března bychom měli dokončit řez révy. Výhonky, které jsme ponechali, přivážeme k oporám. Při teplejším počasí (asi 10 – 15 C°) provedeme předjarní postřik
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proti houbovým chorobám a přezimujícím škůdcům. Za příznivého počasí můžeme
naočkovat peckoviny. S jádrovinami ještě počkáme. Do pařeniště navezeme zahradní zeminu a zateplíme ho. Pokud máme půdu dobře připravenou, můžeme začít
s prvními setím semen na sazenice zeleniny a květin, ale také ředkvičku, karotku,
zelenou cibulku či raný salát. V tomto období častěji kontrolujeme sazečku cibule,
kterou nejlépe uchováváme ve vzdušných sáčcích. Vykopeme jámy pro jarní výsadbu a podsadby stromků. Jakmile rozmrzne půda, můžeme vysazovat sazenice jahod,
nezapomeneme na vydatnou zálivku, aby se nám dobře ujaly. Začínáme s množením
muškátů, chryzantém a oleandrů (pomocí řízků).
Jakmile půda vyschne, můžeme začít s výsadbou stromků, jahod a keříků drobného ovoce.
Z kvalitních keříků rybízu se dají vypěstovat nové – z 15 až 20 cm dlouhých řízků,
které napícháme do půdy, kde zakoření. Jakmile půda dostatečně vyschne, začneme
s vyséváním první kořenové zeleniny – mrkve a petržele. Později vysazujeme cibulku
sazečku a jarní česnek, brzký salát, případně kedluben a kapustu. Mezi první jarní
práce na zahrádce patří i rozdělování trsů pažitky, případně i jiných aromatických
zelenin. Ze záhonu trvalek odstraníme zimní přikrývku. Seřízneme suché části rostlin, přihnojíme a prokypříme.
Pro první úrodu raných brambor je můžeme nechat naklíčit. Při předkličování se
mají na bramborách vytvořit krátké silné zelené klíčky dlouhé asi 2 cm. Abychom toho
dosáhli, naskládáme hlízy vedle sebe do vzdušných bedýnek tak, aby směrem nahoru bylo otočených co nejvíce oček. Bedýnky dáme do světlé a vzdušné temperované
místnosti s teplotou 12 až 15° Celsia. Období předklíčení nemá přesáhnout dobu
30 dnů, potom energie klíčení slábne a má to vliv na budoucí vzrůst i jakost.
Povětrnostní anomálie: V roce 761 a 762 bylo v Čechách velké sucho a hlad.
Nepršelo osm měsíců, mnoho lidí, zvířat zemřelo hladem.
Životní jubilea v lednu, únoru, březnu. Marie Janková, MUDr. Božena
Janováčová, Milada Matyášová, Jaroslav Machač, Josef Zemánek. Upřímně Vám
blahopřejeme k Vašim narozeninám, život by nebyl stejný bez přátel, jako jste vy!
Rozdáváte radost, úsměv i dobré rady. Děkujeme za Vaši dosavadní práci a do dalších let přejeme jen vše dobré a hodně zdraví!
Výstavy, školení, přednášky a příbuzné akce:
ÚNOR
22. 2. Pá 17h CH.Z. VČS ZO
23 .2. So 8–12 Olomouc „Provozování nízkoprůtokových závlahových systémů v
podmínkách  malopěstitelů“ AZ AQUA CZECH, s.r.o. – Zdeněk Masařík,
Jiří Hanus
BŘEZEN
1.3. Pá
17h Holešov Dům Zahrádkářů “Plodová zelenina od A-Z“
Ing. P. Gajdoštín
2.3. So
9-10.55 Brno Bc. Tomáš Jan „Novinky v odrůdách peckovin“
11.05-13 „Skořápkaté ovoce“
4.3. Po
15h CH.Z. BRIGÁDA
5. . Út
17h CHZ Výbor ZO ČZS „Beseda pro ženy“
8. -31. 3. Út - Ne Praha-Trója Botanická zahrada „Orchideje“
21.3. Čt
16.00-18.00 OÚ Krhová zasedací místnost – př. Jaroslav Kopřiva
„Rakytník řešetlákový a jeho využití “
23.3. So
Praha Republiková rada zasedání.
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Pranostiky:
Kdo sní ve středu o masopustu syrovou kapustu na lačný žaludek, nebude po celý
rok na cestách bloudit.
Je-li na den sv. Longina vítr a stromy „se líbají“, bude hojně ovoce.
Co si únor zazelená, březen si hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Pošmourný Hromnice – sedlákům milý velice.
Na svatého Valentina někdy zima sílit počíná.
Je-li na svatého Romana jasně, vyjde nám úroda krásně.
Na svatého Řehoře povol kožich nahoře, na svatého Jáchyma rozepni ho docela.
Josef s Marijú zimu zabijú.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
MDŽ
Jak si Vás nevážit a nemilovat, naše drahé, milované zahrádkářky! Přejeme
Vám pohodu, dobré dny, šťastné chvíle v kruhu svých blízkých i zahrádkářů.
Výbor ZO ČZS

Než zavřete zpravodaj
Na sklonku loňského roku stálo několika vandalům za to vyšplhat až na Kelčský
Javorník a tam zničit dva dřevené záchody, orientační tabuli a rozbít skříňku s hasičským přístrojem. Kolemjdoucím turistům se tak naskytl smutný pohled na lidskou
tupost, ignoranci, „zhovadilost“. Pro další lidi, úřad, technické služby, policii je to
práce navíc, další investice do oprav, které by měl hradit pachatel. Pachatel – pachatelé jsou samozřejmě neznámí. Ať se zamýšlím, jak se zamýšlím, nejsem schopna
takové chování pochopit. Proč? Proč tohle někdo udělá, co z toho má? Radost?
Chvilkový pocit, že jsem hrdina, borec? Byli to zakomplexovaní chudáci, kteří nedokáží nic vytvořit, tak alespoň ničí? Byli to zdrogovaní ochmelkové bez skrupulí?
Puberťáci, kteří se před sebou předváděli nebo agresivní a svému okolí nebezpeční
blázni?  Asi od každého trochu. Naštěstí normálních a ohleduplných turistů je mnohem víc. A těm hlupákům se to dříve či později v nějaké podobě vrátí.
Jitka Dostálová
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Discoples
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Slovo na konec:
„Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé
zdraví.“
Voltaire
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